
Carro com janela inteligente 
ajudará deficintes
/// Tenologia// pág. 06

Cílios magnéticos: a nova 
versão dos postiços sem  cola
 ///Beleza// pág. 04

Tartaruga de 100 anos 
salva espécie da extinção
 ///Pet/ pág.03

Tributo a Rolling 
Stones em Bento
///Agenda/// pág.05

18 de maio de 2018

Mulher maquiada é 
mais competente?

 Pesquisa avaliou imagens de mulheres com 
diversos graus de maquiagem. 
As maquiadas moderadamente foram 
consideradas, segundo estudo,  como 
mais competentes. Páginas 08 e 09
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Os astros dão mais determinação para 
lutar pelo que quer. Sorte nas finanças. Troca 
de ideias e negociação favorecidas. Paixão in-
esperada pode surgir, ainda mais com alguém 
da turma. Com seu amor, fale o que sente. 
Marte incentivará você a lutar com pelo que 
quer. Mas procure controlar um pouco seus 
ímpetos, pois atitudes precipitadas podem 
causar problemas. Uma paixão inesperada 
pode surgir. A fase será de muita sorte nas 
finanças. Pode descobrir novas formas de gan-
har dinheiro e incrementar seus rendimentos. 
Use a criatividade para animar sua vida amo-
rosa.

Luzia se desespera com a 
morte de Edilei e Karola convence 
a rival a fugir. Luzia pede que Groa 
cuide de seus filhos. A família de 
Beto descobre que ele está em 
coma e Karola convence todos a 
manter o segredo do cantor. Karo-
la inventa para Luzia que Beto 
morreu e ela se desespera. Lau-
reta denuncia Luzia à polícia e a 
marisqueira é obrigada a fugir com 
Karola. Luzia se despede dos filhos 
e pede que Groa leve as crianças 
para morar com Cacau. Karola vai 
ao hospital visitar Beto, vestindo 
uma falsa barriga de gravidez e 
Remy fica intrigado. Karola leva 
um suposto advogado para falar 
com Luzia. Luzia tenta sair do es-
conderijo, mas passa mal e entra 
em trabalho de parto. 

DEUS SALVE O REI

SEGUNDO SOL

ORGULHO E PAIXÃO

ONDE NASCEM OS FORTES

Afonso intima Rodolfo a deixar 
Montemor. Romero avisa a Afonso 
que o conselheiro Gregório chega-
rá em breve a Montemor. Antes de 
morrer, Ístvan deixa a Glória uma 
herança, indicando um baú. Rodol-
fo avisa a Petrônio e Orlando que 
ambos irão com ele para o exílio. 
Naná fica revoltada ao descobrir 
que a herança deixada por Ístvan 
a Glória é um camafeu. Lupércio 
afirma que Catarina está fora de 
perigo. A mandingueira avisa a 
Amália que uma onda de injustiças 
se abaterá sobre o reino, e a acon-
selha a fugir. 

Pedro reclama com Plínio do 
ataque aos seus caminhões. Her-
mano se preocupa com Maria. 
Rosinete avisa a Aurora que ela 
não deve se aproximar de Plínio 
quando tiver uma recaída. Plínio 
chantageia Ramirinho para manter 
seu segredo. Ramirinho pede din-
heiro ao pai para dar a Plínio. Pedro 
procura Cássia. Rosinete faz suas 
orações. Plínio se retrai ao ver a 
lesão de Aurora, que fica magoada. 
Hermano avisa a Pedro que con-
seguiu reaver a carga roubada. Al-
dina percebe o olhar de Samir para 
Joana e comenta com Clementino. 
Cássia é hostilizada por Adenilson 
durante uma blitz. 

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

Ligação com parentes pode ficar mais 
forte. Sintonia com chefes e colegas de tra-
balho. Pode ganhar dinheiro com algo feito 
em casa. Se você está a fim de alguém, jo-
gue charme. Os astros avisam que pode sur-
preender quem ama com atitudes ousadas. 
Terá sorte em tudo que fizer, além de cria-
tividade para resolver qualquer problema 
que possa surgir. Evite discutir com a família: 
seja paciente. Surpreenda quem ama com 
ousadia e paixão. Seu jeito alegre e confiante 
vai deixar todos mais à vontade em sua com-
panhia. Isso deve garantir boa sintonia com 
chefes, colegas e clientes no emprego. Reve-
le seu lado mais romântico.

Use sua boa lábia para vender seu peixe, 
fazer acordo ou se dar bem em entrevista de 
emprego. Pode retomar um projeto antigo. 
Encontros incríveis na paquera. Alguém do 
passado pode balançar seu coração. A dois, 
estimule o diálogo. Você vai trabalhar mel-
hor se puder se dedicar às tarefas que sente 
segurança em fazer. É uma boa fase também 
para quem vive de um negócio familiar. A dois, 
realize suas fantasias. Vai ser ótimo se puder 
trabalhar em casa ou em parceria com paren-
tes. Também pode retomar um antigo projeto. 
Novidades e encontros incríveis na paquera. 
No romance, fase carinhosa.

Boa fase para ganhar dinheiro. Pode 
ter ideias inovadoras. Facilidade para con-
versar e convencer as pessoas. Acordos 
favorecidos. No amor, sua simpatia e seu 
bom papo vão facilitar as conquistas e a re-
lação. Você vai querer mais liberdade para 
trabalhar e correr atrás dos seus ideais. 
Terá muita facilidade para conversar e con-
vencer as pessoas. Encontros animados na 
paquera e no romance. Você saberá direi-
tinho o que dizer para cativar as pessoas. 
Sucesso garantido no comércio, em nego-
ciações e acordos em geral. A dois, que tal 
um programa bem romântico?

Treinamento ou curso vai ajudar no seu 
crescimento pessoal e profissional. Boa sema-
na para rever seus gastos e guardar dinheiro. 
No campo sentimental, o clima está sedutor. 
Valorize o par. Fortes emoções na paque-
ra. Há chance de iniciar um treinamento ou 
curso importante. Tudo indica que será um 
grande passo para o seu crescimento pessoal 
ou profissional. Fortes emoções com colega. 
Lua e Vênus vão realçar o alto-astral e você 
terá mais facilidade para se relacionar com as 
pessoas. Use isso a seu favor no trabalho. No 
campo sentimental, você vai querer lealdade e 
proteção. Seu jeito alegre e divertido chama a 
atenção de todos ao redor.

Pessoas mais experientes podem aju-
dar a conseguir o que quer. Mudanças favo-
recidas. Os astros avisam que o trabalho em 
equipe será uma boa opção. Seu poder de 
atração vai esquentar o clima no amor. Dese-
jos a mil. Se você deseja mudar algo na sua 
vida, chegou a hora. Mas trate de arregaçar 
as mangas e tomar uma atitude para trans-
formar sonhos em realidade. Desejos à flor da 
pele. Alguns astros vão infernizar o seu astral 
e você pode querer se isolar um pouco. Um 
tempo no seu canto pode fazer bem. Seu pi-
que deve aumentar à noite. A dois, compartil-
he seus sonhos. Mesmo que não demonstre, 
seu signo é bastante ambicioso.

Você vai mostrar sua eficiência no 
serviço. Quem procura emprego pode ter 
boa oportunidade. Vida social agitada. Na 
vida a dois, reforce a cumplicidade e fale 
dos seus sonhos. Sucesso na conquista. 
Pode pintar romance secreto. Você pode 
liderar um trabalho em equipe ou dar o 
pontapé inicial em uma sociedade muito 
promissora. Há risco de se aborrecer com 
alguém da turma. No romance, fuja de dis-
cussões. Procure se aliar aos colegas, pois 
será mais fácil atingir as suas metas se 
trabalhar em equipe. Vida social agitada. 
No romance, busque privacidade, troque 
confidências e faça planos.

Semana boa para trocar experiências, 
ensinar e aprender o que puder. Você tem 
tudo para assumir novas responsabilida-
des no trabalho. Convívio com colega pode 
despertar paixão. A dois, saia da mesmice e 
aposte em programas românticos. Mire em 
seus objetivos e lute para chegar lá. Pode 
iniciar um novo emprego ou assumir novas 
responsabilidades no trabalho. Convívio com 
colega pode despertar uma nova e intensa 
paixão. Você vai se preocupar mais com a 
sua imagem, especialmente no trabalho. Vai 
querer conquistar a admiração das pessoas. 
Na conquista e no romance, a ordem é sair 
da mesmice.

Os astros vão despertar seu desejo de 
promover mudanças. Boa hora para se livrar 
de tudo o que não serve mais. Pode conseguir 
ganhar uma grana extra. Com seu charme em 
alta, a conquistas deve ser fácil. Fase criativa 
no sexo. A Lua desperta o desejo de explorar 
novas possibilidades. Mostre interesse em 
progredir no trabalho. Pode ter sorte em jo-
gos. Muito charme e sedução a dois. Inove no 
sexo. Ótima fase para investir nos estudos e 
aprender coisas que possam ajudar no seu 
progresso profissional. Você está atraente e 
pode conquistar quem quiser, mas vai escol-
her a dedo seu alvo. Sempre age com delica-
deza e tem senso de honestidade apurado.

Sociedade com pessoa experiente re-
cebe boas vibrações dos astros. Habilidade 
para conversar e convencer. Pode fazer 
acordos vantajosos. Se está só, o desejo de 
viver uma relação duradoura deve aumentar. 
Na união, saia da rotina. Você pode tomar al-
gumas decisões importantes para a família. 
Mudanças e imprevistos devem tumultuar 
um pouco sua rotina no trabalho: adapte-se! 
A paixão vai ferver entre quatro paredes. 
Use a sua intuição para conseguir identificar 
e aproveitar uma boa oportunidade no ser-
viço. Transforme um desafio em trampolim 
para o sucesso. Namoro à distância recebe 
bons estímulos.

Sorte para quem deseja mudar de em-
prego. No trabalho, tempo favorável para 
assumir novas responsabilidades e ganhar 
aumento. Um pouco de aventura vai te fazer 
bem: saia da rotina. No amor, abuse da sen-
sualidade. Conte com os colegas para agili-
zar o serviço e atingir mais rápido as metas 
em comum. Só evite discussões e palavras 
autoritárias demais. Se você está a fim de 
alguém, é hora de se declarar. A cooperação 
será a marca deste dia. Harmonia total em 
parcerias ou sociedade. No campo senti-
mental, sinal verde para assumir um com-
promisso ou renovar os votos com seu bem. 
Viver ao seu lado é sempre uma surpresa.

Você terá pique para concluir tarefas 
pendentes no serviço. Pode firmar sociedade 
ou fazer parceria vantajosa. Facilidade de en-
trosamento com colegas e clientes. Namoro 
recente pode ficar mais sério. Vida amorosa 
em ótima fase. Você vai encarar o serviço 
com muita disciplina. Aproveite o pique para 
concluir tarefas pendentes. Cuidado com fo-
focas e mal-entendidos à noite. No romance, 
apoie os projetos do par. O dia será de mui-
to trabalho, mas você terá energia para dar 
conta do recado. Atitudes gentis vão facilitar 
o seu entrosamento com as pessoas. Um na-
moro recente ficará mais sério. Capricórnio 
adora estar no comando.

Elisabeta afirma a Lorde Wil-
liamson que ela e Darcy se casarão 
a seu tempo. Susana orienta Xavier 
a aproveitar a ausência de Julieta 
para maldizê-la no Vale do Café. Fe-
lisberto, Mariana e Cecília partem 
para São Paulo. Xavier propõe ao 
Barão que se unam contra Julieta, 
e Aurélio se recusa a participar do 
conluio. Xavier inicia seu plano de 
colocar a população do Vale contra 
Julieta. Tenória sofre com o aban-
dono do suposto pai, e Jorge tenta 
consolar a amiga. O Barão aceita 
mudar-se para a casa de Xavier, e 
Aurélio se surpreende com o pai. 
Ernesto consegue limpar os vesti-
dos de Ema, que o agradece. Julieta 
confessa a Susana que contratará 
um falso padre para o casamento 
de Camilo e Jane. 

A atriz Alessandra Negrini 
faz o maior sucesso nas redes 
sociais, com sua beleza – e suas 
fantasias de carnaval. Atualmente 
no ar como a vilã Susana em Or-
gulho e Paixão, ela é destaque 
também na vida profissional. No 
Dia das Mães, domingo, dia 13, ela 
bombou novamente. Mas, desta 
vez, algo, ou melhor, alguém além 
dela recebeu uma chuva de elogi-
os: Antônio, seu filho de 21 anos, 
fruto de seu casamento com Mu-
rilo Benício, que durou de 1998 a 
1999. Alguns comentários falaram 
sobre a beleza do jovem e sobre 
o fato de mãe e filho parecerem 
irmãos.

Alessandra acaba de comple-
tar 25 anos de carreira. Em entre-
vista para o jornal O Dia recen-
temente, ela contou que quase 
desistiu de ser atriz. “Já pensei em 
desistir quando era jovenzinha. 
Tinha dúvidas quando estava 
começando, mas eram rompantes 
da juventude. Os trabalhos iam 
chegando e eu ia fazendo. Mas eu 
sempre fui muito dramática. Hoje, 
não sou mais tão dramática, sou 

Alessandra Negrini posa com filho e encanta internautas

Alessandra e o filho Antônio, fruto se sua relação com o também ator Murilo 
Benício

mais feliz nesse ponto. Bem mel-
hor assim”, contou.  “Não sou do 
tipo de pessoa que fica olhando 
para trás e fala que poderia ter 
sido diferente. Acho que foi muito 
bom até agora. Tudo aconteceu 
como tinha que acontecer e só 
tenho que agradecer. É fruto de 
muito esforço, nada cai do céu”, 
relembrou ao jornal. Alessandra 
está com 47 anos e completa 48 
em agosto. 

Em 1996 Alessandra 
começou a namorar Murilo 
Benício e eles foram morar jun-
tos no ano seguinte, quando nas-
ceu Antônio. A união terminou 
em 1999 por desentendimentos 
constantes. Em 1999 o ator en-
gatou um namoro com Carolina 
Ferraz e ficou com ela até 2002, 
quando ele conheceu Giovanna 
Antonelli, seu par em O Clone. 
Juntos, tiveram Pietro, que at-
ualmente está com 13 anos. At-
ualmente, Murilo namora Débora 
Falabella, que interpretou sua 
filha no folhetim de Gloria Pires 
e voltou a contracenar com o 
ator em 2012, em Avenida Brasil.
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A intérprete da Arlequina 
em “Esquadrão Suicida”, Margot 
Robbie é a nova embaixadora da 
marca Chanel. “É um sonho rep-
resentar uma marca tão icônica 
e atemporal”, disse a atriz em um 
comunicado. “A história das mul-
heres da Chanel é tão incrível... 
Eu estou animada de me juntar à 
família Chanel e continuar a sua 
celebração das mulheres e da 

Margot Robbie é a nova 
embaixadora da Chanel

Durante a premiação do Oscar Margot usou Chanel

moda”, continuou.
Este ano tem sido positivo 

para a atriz, que disputou uma 
estatueta por “Eu,Tonya”. Nor-
malmente Margot escolhe ves-
tidos da Chanel para os tapetes 
vermelhos de premiações e 
premières. A australiana é conhe-
cida também por papéis na séria 
Pan Am e no filme “O lobo de Wall 
Street”. 

Acabou o dia das mães e as 
marcas já estão se preparando 
para o dia dos namorados. Uma 
delas é a loja de departamentos 
C&A Brasil, que escolheu justa-
mente um dos casais queridinhos 
do país: Bruna Marquezine e Ney-
mar. O craque, aliás, promete ser 
uma das sensações nacionais no 
próximo mês, justamente quando 
acontecerá a Copa do Mundo. Já a 
atriz está no ar no papel da vilã Ca-
tharina de Deus Salve o Rei. Esta 
é a primeira campanha estrelada 
pelo casal. No vídeo, em preto e 
branco, Brumar troca carinhos e 
beijos. Além de estarem no vídeo, 
eles ainda assinam uma linha de 
underwear com opções femininas 
e masculinas.

Bruna Marquezine e Neymar 
estrelam campanha da C&A

Bruna e Neymar assinam também uma linha underwear com opções femininas e 
masculinas

O brasileiro Alexandre Bir-
man é dono da marca que leva 
seu nome, uma importante grife 
de sapatos que vem ganhando o 
mundo. No último baile Met Gala, 
há duas semanas, ele foi o único 
designer nacional a desfilar por 

Alexandre Birman vai abrir primeira loja nos Estados Unidos

Sandálias feitas pelo brasileiro para a 
atriz Kate Upton, uma edição limitada 
com pedras

lá. Na ocasião, a atriz Kate Upton 
mostrou em seus pés um luxuoso 
par de sandálias com detalhes de 
pedras feita por Birman. 

Ele também está por trás 
das marcas Arezzo, Schutz, An-
acapri, Fiever e a recém lançada 
Ohme. Agora, Birman lançará 

sua primeira loja nos Estados 
Unidos, localizada na badalada 
Madison Avenue, em Nova York. 
Os clientes poderão customizar 
os sapatos na loja. O brasileiro 
planeja abrir sua segunda loja 
em Bal Harbor, ainda no outono 
norte-americano. 

Interior da loja de Alexandre Birman em NY

Alexandre Birman exporta o nome do 
Brasil para os Estados Unidos
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A combinação de diferentes 
cores na mesma mão, em todas ou 
em algumas unhas é a mais nova 
atualização do conceito de nail 
art.

Perfeito para quem não é fã de 
desenhos super trabalhados, mas 

Um arco-íris nas mãos
Usar vários esmaltes é a mania de beleza divertida 
da vez

mesmo assim quer sair da me-
smice da manicure convencional. 
Para um resultado harmonioso, a 
mistura de tons não é aleatória, 
então o ideal é escolher cores 
de um mesmo grupo cromático – 
complementares ou tons pastel.

Uma boa maneira de se adaptar ao novo estilo é explorar a cartela de nudes. É 
possível combinar diferentes tons, do mais rosado ao mais castanho, criando con-
traste nas mãos

Neste fim de semana acon-
tecerá o tão esperado casamento 
real entre o Príncipe Harry e Me-
ghan Markle. Para aproveitar esse 
momento, a marca Becca Cosmeti-
cs lançou um iluminador inspirado 
na realeza.

O efeito dos cílios postiços é 
incrível, mas colocá-los, às vezes, 

Cílios magnéticos: a nova versão 
de cílios que não usa cola
A novidade com imã promete facilitar a aplicação do acessório

pode ser uma tarefa complicada 
e que exige paciência. Por ficar 

com os dedos sujos de cola e di-
ficilmente acertar a linha dos fios 
naturais, a maioria das mulheres 
acha difícil colocar cílios postiços 
sem a ajuda de um profissional.

Com a evolução da maquia-
gem, hoje é possível colocar os 
queridinhos sem cola e com mais 
precisão. Cada conjunto de cílios 
vem com um pequeno íma e, quan-
do os dois são colocados em con-
tato, eles grudam. Ou seja, para 
criar o look final é preciso montar 
um “sanduíche” de ímãs que en-
volve os cílios naturais. Basta co-
locar um deles em baixo dos fios 
naturais e outro em cima para que 
então os imãs grudem e fiquem 
no lugar. É possível ainda ajustar 
após a aplicação arrastando sua-
vemente até que fiquem na posi-
ção desejada. Para retirar, basta 
passar levemente os dedos para 
que eles se desgrudem.

Brilho real! Marca lança iluminador 
inspirado na família real britânica

A marca anunciou o Royal Glow 
Shimmering Skin. Com uma emba-
lagem toda prateada, o iluminador 
tem um fundo dourado e um deta-
lhe especial: uma coroa pressiona-
da no pó. A edição limitada custa £ 
30 (aproximadamente R$ 144).

Com a evolução da maquiagem, hoje é possível colocar os queridinhos sem cola 
e com mais precisão. 

Com uma embalagem toda prateada, 
o iluminador tem um fundo dourado e 
um detalhe especial: uma coroa pres-
sionada no pó.

 A marca Becca Cosmetics lançou um 
iluminador inspirado na realeza.
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Fazer parte de uma das princi-
pais bandas tributo ao Rolling Sto-
nes é um privilégio para poucos. 
Para alguns é como saborear uma 
bala numa viagem ao universo dos 
anos 1970. Há mais de 15 anos sur-
giu em Novo Hamburgo a Stonea-
nos, banda referência no Rio Gran-
de do Sul e que tem conquistado 
o público gaúcho com uma perfor-
mance marcante. Neste sábado, 
dia 19, o Ferrovia Live, em Bento 
Gonçalves, recebe a banda, que 
hoje é composta por Pablo Pinto 
no vocal, Rafael Guimarães e He-
linho Feltes nas guitarras, Cristia-
no Feltes no baixo, Tiago D’Andrea 
nos teclados e Luciano Sapiranga 
na bateria.

Um dos triunfos do grupo é 
contar com um dos principais gui-
tarristas do estado e considerado 

Banda tributo a Rolling Stones se apresenta pela primeira vez em Bento
Stoneanos toca no próximo sábado na cidade com promessa de show enérgico e descontraído

por muitos um dos melhores co-
vers de Keith Richards do Brasil. 
Guimarães não esconde a satisfa-
ção em ter esse reconhecimento. 
Para ele, a performance em alto 
nível faz parte de um processo que 
envolve muito trabalho e paixão 
pela música. “Eu quis aprender a 
tocar guitarra depois de assistir 
a um show dos Stones pela te-
levisão, isso em 1998. Quando vi 
o Keith Richards puxando o riff 
de Satisfaction decidi que que-
ria aprender e tocar e nunca mais 
parei. Assim como o Keith sempre 
quis tocar como o Chuck Berry, eu 
sempre quis tocar como o Keith 
Richards, então, quando as pes-
soas dizem que o teu som é muito 
próximo ao do teu maior ídolo, não 
há recompensa maior”, conta.

Com pelo menos 17 anos de estrada, a banda já driblou inúme-
ras dificuldades e vem resistindo e 
conquistando um espaço precioso 
no cenário estadual. Recentemen-
te o vocalista Zã Stoned deixou 
a banda, porém, de imediato foi 
substituído por Pinto no vocal, ou-
tro frontman de destaque. “A ban-
da já realizou alguns testes para 
um novo vocalista, o que sempre 
demanda tempo e paciência. No 
momento, contamos com os vo-
cais do Pablo Pinto, que conhece 
Stones como poucos, tendo par-
ticipado de algumas bandas cover 
de Stones, como a Hot Licks, de 
Porto Alegre, sendo também um 
grande frontman”, destaca.

A família Stoneanos
Uma banda é também uma 

família e é dessa forma que os 
Stoneanos atravessaram os mais 

de 15 anos juntos. Essa é a visão 
de Feltes, um dos componentes 
da formação original da banda. 
De acordo com ele, a amizade e 
o amor pelos Stones reforçam os 
laços entre os componentes do 
grupo.

“A banda é formada por ami-
gos e entre tantas coisas em 
comum, somos fãs dos Stones, 
amigos que se reúnem pra tocar 
a banda favorita. Temos um show 
descontraído, pra cima, e isso faz 
com que a gente se permita em 
improvisos. Não nos definimos 
uma banda cover dos Stones, ten-
tamos respeitar as versões das 
músicas, cuidando dos timbres, 
mas nos permitimos colocar um 
pouco da nossa técnica e nosso 
sentimento. Nos intitulamos uma 
banda tributo ao Rolling Stones”, 
define.

Com uma identidade forte e 
criatividade nas apresentações, 
os Stoneanos destacam o melhor 
da fase setentista da banda ingle-
sa. “Buscamos trazer uma sonori-
dade da banda principalmente dos 
anos 70. Gostamos muito daque-
le som visceral e meio blues, que 
marca o Stones dos anos 70 e iní-
cio dos nãos 80”, salienta.

Feltes desta ainda a expecta-
tiva da banda por tocar pela pri-
meira vez em Bento. “Sabemos 
que o bar é bem frequentado e o 
público daí é bem roqueiro, então 
temos a melhor expectativa possí-
vel”, afirma.

Após o show de Bento Gon-
çalves, a banda se apresenta em 
2 de junho em Santa Maria, 23 de 
junho em Igrejinha, 6 de julho  em 
Cruz Alta e 7 em Santa Cruz do 
Sul.Guitarrista Rafael Guimarães

Com pelo menos 17 anos de estrada, a banda já driblou inúmeras dificuldades e vem resistindo e conquistando um espaço 
precioso no cenário estadual

Um resgate cultural e his-
tórico marca o Filó do Trem, a 
bordo da Maria Fumaça – Trem 
do Vinho em Bento Gonçalves. O 
passeio está marcado para o dia 
2 de junho, às 18h40 e às 21h, e 
leva o visitante a uma viagem no 

Maria Fumaça - Trem do Vinho apresenta noite com temática italiana
Degustação de vinho, espumante, suco de uva e muita comida típica estão na programação do Filó do Trem, dia 2 de junho, em Bento Gonçalves

tempo com a possibilidade de 
conhecer, vivenciar e participar 
de um legítimo filó da cultura 
italiana.

Principais responsáveis pela 
colonização da Serra Gaúcha os 
imigrantes italianos deixam um 

vasto legado cultural, gastronô-
mico e de lazer para seus des-
cendentes, e o Filó do Trem quer 
valorizar estas tradições. “O 
filó é um resgate, uma volta ao 
passado de quando as pessoas 
se reuniam na casa de uma fa-
mília, dialogavam, compartilha-
vam a comida, faziam trabalhos 
manuais, cantavam, contavam 
histórias, buscavam forças para 
superar as dificuldades e come-
moravam as conquistas”, explica 
Susana Tercila Giordani, descen-
dente de italianos e diretora da 
Giordani Turismo.

O Filó do Trem inclui visi-
ta ao Parque Temático Epopeia 
Italiana, viagem de trem - pas-
sando pelas cidades de Bento 
Gonçalves, Garibaldi e Carlos 
Barbosa -, degustação de vinho, 
espumante, suco de uva, e car-
dápio típico com polenta mole 
com molho, salame, queijo, copa 
e pão. Artistas e músicos fazem 
apresentações e integração dos 
passageiros nas paradas das es-
tações férreas e dentro dos va-
gões durante o percurso de 23 
quilômetros e aproximadamente 

2 horas de duração.
Serviço
Data: 2 de junho (sábado)
Hora: 18h40 e 21h (passa-

geiros das 21h apresentação às 
19h30 para transfer)

Local: Estação Férrea de 
Bento Gonçalves (RS)

Valor: R$ 168,00 individual
Ingressos e informações: 

(54) 3455.2788 | www.giordani-
turismo.com.br

Degustação de comidas típicas italianas: polenta mole com molho, salame, queijo, 
copa e pão
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A empresa de segurança Rad-
ware revelou que golpistas pub-
licaram links no Facebook para 
disseminar extensões maliciosas 
para o navegador Google Chrome, 
do Google. Os links publicados no 
Facebook pelos usuários infecta-
dos levam uma página falsa que 
copia a aparência do YouTube, mas 
exige -- falsamente -- a instalação 
de uma extensão para reproduzir 
o vídeo.

Golpistas atribuem extensões falsas do 
Chrome no Facebook

O nome do golpe, que a Radware batizou de “Nigelthorn”, é baseado na Nigelify, 
uma extensão legítima para o Chrome que foi copiada pelos criminosos

Segundo a Radware, foram in-
fectadas 100 mil pessoas em 100 
países diferentes. Os três países 
mais infectados eram as Filipinas, 
Venezuela e Equador. Juntos, os 
três eram responsáveis por 75% 
das contaminações.

O Chrome só permite a insta-
lação de extensões cadastradas 
na Web Store, que é mantida pelo 
próprio Google. Para conseguir lis-
tar as extensões maliciosas na loja, 

os golpistas copiaram extensões 
legítimas e injetaram um código 
extra, dando a aparência de uma 
extensão verdadeira. 

O nome do golpe, que a Rad-
ware batizou de “Nigelthorn”, é 
baseado na Nigelify, uma extensão 
legítima para o Chrome que foi co-
piada pelos criminosos.

Uma vez instalada, a extensão 
é capaz de realizar várias ativi-
dades, incluindo:

- Roubar senhas de acesso ao 
Facebook/Instagram;

- Publicar e enviar mensagens 
no Facebook/Instagram (o que é 
usado para atrair novas vítimas);

- Mineração de criptomoeda, 
o que gera lucro para os invasores;

- “Assistir” a vídeos no You-
Tube (de forma invisível) ou in-
screver a vítima em canais sem 
autorização;

- Redirecionar o navegador 
para abrir páginas específicas.

As extensões maliciosas já 
foram removidas da Chrome Web 
Store, mas internautas devem ter 
cuidado ao instalar qualquer ex-
tensão do Chrome, especialmente 
quando o pedido da instalação vier 
de sites fora da Web Store.

O Facebook anunciou no 
último dia 10, que lançará um 
serviço de verificação de notí-
cias no Brasil. O programa é uma 
parceria da rede social com as 
agências de checagem Aos Fatos 
e Lupa.

De acordo com o Facebook, 
as agências poderão acessar as 
notícias que foram denunciadas 
como falsas pelos usuários.

Se a denúncia se confirmar, 
as notícias terão a distribuição 

Facebook terá programa de 
verificação de notícias no Brasil
Duas agências de checagem serão responsáveis 
por avaliar conteúdo. Notícias que forem consid-
eradas falsas terão alcance reduzido

De acordo com o Facebook, as agências poderão acessar as notícias que foram 
denunciadas como falsas pelos usuários

reduzida. Outra ação é bloquear 
a opção de impulsionar uma 
notícia falsa pela página que re-
alizou a publicação.

Além disso, páginas que 
compartilharem notícias falsas 
de forma repetida, terão o al-
cance da publicação diminuído.

Segundo o Facebook, a fer-
ramenta de checagem reduziu 
em até 80% a propagação de 
notícias consideradas falsas nos 
Estados Unidos.

legenda: O jogo está sendo comerciali-
zado por R$ 50

Depois de quase três anos no 
forno, a versão para PlayStation 4 
do game brasileiro de corrida “Ho-
rizon Chase” chegou às lojas na 
última terça-feira (15). 

Agora batizado de “Horizon 
Chase Turbo” por conta de pistas 
inéditas e novidades como as cor-
ridas para até quatro jogadores 
na mesma tela, o jogo do estúdio 
gaúcho Aquiris traz um bônus de 
nostalgia que se soma à sua vibe 
retrô de games como “Top Gear”: 
uma versão em caixinha.

A edição física é exclusiva do 
Brasil e fruto de uma parceria en-
tre Aquiris e Sony. “Horizon Chase 
Turbo”, inclusive, é o primeiro jogo 
brasileiro distribuído pela criadora 
do PS4. A cópia em disco custa R$ 
50.

“É um exemplo que Aquiris e 
Sony decidiram construir. Até para 
que futuros jogos trilhem o mesmo 
caminho. Temos a estrutura de lo-
gística e promoção de um ‘God of 
War’ ou ‘Detroit: Become human’”, 
diz Sandro Manfredini, diretor de 
negócios da Aquiris.

Originalmente previsto como 
uma adaptação simples do jogo 
lançado para smartphones em 
2015, o projeto de “Horizon Cha-
se Turbo” cresceu e demorou 
muito mais do que os três meses 
previstos. Culpa do bom feedback 
do jogo na feira PlayStation Expe-

Jogo do estúdio gaúcho Aquiris é o primeiro título 
brasileiro distribuído pela Sony, criadora do PS4. 
Edição em disco custa R$ 50

‘Horizon Chase Turbo’ é lançado para 
PS4 com versão em caixinha

rience, em 2015, quando ele ainda 
era um porte do ‘mobile’.

O resultado são mais pistas, 
músicas e modos de jogo. Além 
das corridas multiplayer para até 
quatro pessoas, “Horizon Chase 
Turbo” também tem um “ghost 
mode”, em que se corre contra os 
melhores tempos feitos por ami-
gos e outros jogadores mesmo 
quando se estiver sozinho.

 “Horizon Chase Turbo” tem a 
sensação de velocidade e as refe-
rências gráficas de jogos dos anos 
1990. Mas apesar disso, ostenta a 
identidade de game brasileiro, se-
gundo Manfredini.

A sequência do título de 2010 
terá versões para PlayStation 4, 
Xbox One e PCs. O lançamento 
está previsto para 2019.

“No ano de 2185, os números 
da humanidade estão diminuin-
do. Gangues impiedosas e se-
dentas por sangue vagam pelas 
estradas e o tirânico [grupo] Au-
thority procura governar os que 
sobraram com punho de ferro”.

Pelo trailer de estreia, “Rage 
2” parece uma combinação da 
ação e das armas de “Doom”, o 
humor da série “Borderlands” e 
os veículos e o mundo aberto de 
“Mad Max”.

Walker enfrenta punks, sol-
dados com roupas para ambien-
tes tóxicos e criaturas cadavé-
ricas, além de robôs e “trolls” 
gigantes. E sempre com arma-
mentos enormes e bastante ex-
plosivos.

As imagens também mos-

Game Rage 2 ganha primeiro trailer

tram vários grupos diferentes se 
enfrentando em cenários predo-
minantemente desérticos. Mas 
segunda a Bethesda, o mundo 
pós-apocalíptico de “Rage 2” 
também tem pântanos e selvas.

A Avalanche Studios, que tra-
balhou no game de 2015 de “Mad 

Max”, inclusive, está envolvida na 
produção de “Rage 2”.

A empresa assina o desen-
volvimento da sequência ao lado 
do estúdio Id Software, criador 
de clássicos do gênero de tiro em 
primeira pessoa como “Quake”, 
“Doom” e “Wolfenstein”.

Pelo trailer de estreia, “Rage 2” parece uma combinação da ação e das armas de “Doom”, o humor da série “Borderlands” e 
os veículos e o mundo aberto de “Mad Max” 

A Avalanche Studios, que trabalhou no game de 2015 de “Mad Max”, inclusive, 
está envolvida na produção de “Rage 2”
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Cuidados básicos podem evitar que 
seus dados sejam acessados por “in-
vasores” na internet

O hábito de assistir TV e, ao 
mesmo tempo, navegar na inter-
net tem aumentado no Brasil nos 
últimos três anos, de acordo com 
a pesquisa Ibope Conecta divul-
gada nesta segunda-feira (14).

O percentual de pessoas que 
disseram que ‘sempre’ assistem 
TV e usavam a internet ao mesmo 
tempo era de 27% em 2015. Já 
em 2018, o índice ficou em 46% 
-- um aumento de 19%.

Em relação àqueles que 
fazem isso ‘às vezes’, o índice 
caiu de 61% em 2015 para 49% 
em 2018. O mesmo ocorre com 
quem ‘nunca’ teve este hábito: 
em 2015 era de 12%; em 2018% 
é de 6%.

Uma tecnologia poderá ajudar 
deficientes visuais a perceberem a 
paisagem do lado de fora do car-
ro. A janela inteligente, criada pela 
Ford e a start-up italiana Aedo, usa 
fotos e vibrações para “traduzir” o 
que está ao redor.

Ainda como um protótipo, o 
aparelho chamado “Feel the view” 
(“sinta a visão”) é colocado sobre o 
vidro do veículo. Ele tira fotos que 
são transformadas em imagens de 
alto contraste em preto e branco, 
que depois são reproduzidas por 
meio de LEDs especiais.

Quando se toca na imagem, os 
diferentes tons de cinza vibram em 
uma escala de 255 intensidades, 
permitindo reconstruir na mente 
os detalhes da paisagem (assista 
ao vídeo no canal da montadora no 
YouTube), diz a Ford.

Ao mesmo tempo, um as-
sistente de voz conectado ao sis-
tema de áudio do carro, com in-
teligência artifical, ajuda a situar o 
contexto da imagem descrevendo 

Janela inteligente de carro permite que 
deficiente visual “sinta” a paisagem 
Ainda como protótipo, criação da Ford com start-up italiana usa foto e vi-
brações no vidro para ‘traduzir’ o que não pode ser visto ao longo do caminho

Uma tecnologia poderá ajudar deficientes visuais a perceberem a paisagem do 
lado de fora do carro

o que está sendo tocado.
“Procuramos melhorar a vida 

das pessoas e vimos nesse proje-
to uma oportunidade fantástica de 
ajudar quem tem deficiência visual 
a experimentar um dos melhores 

aspectos das viagens de carro. A 
tecnologia é avançada, mas o con-
ceito é simples e pode transfor-
mar passeios comuns em viagens 
memoráveis”, diz Marco Alù Saffi, 
porta-voz da montadora.

Cresce percentual de brasileiros que assistem TV e navegam na internet ao mesmo tempo, diz pesquisa
Ibope Conecta indica que, em 2018, 46% dos entrevistados disseram que ‘sempre’ navegam na internet enquanto assistem à TV

Os dados indicam que, cada 
vez mais, o brasileiro está consu-
mindo a programação televisiva 
sem se desconectar da rede.

Smartphone é o 
dispositivo mais usado
O smartphone é o disposi-

tivo mais usado para se manter 
conectado enquanto assiste à TV: 
81% dos entrevistados disseram 
que preferem este tipo de apa-
relho, enquanto 16% usam o com-
putador e 3% ou tablet. Em 2015, 
o índice era de 65%, 28% e 8%, 
respectivamente.

O que fazem na rede
Sobre os hábitos na rede, 

53% disse que acessa as redes 
sociais enquanto assiste à TV, 
44% usa a rede para passar o 

Uma tecnologia poderá ajudar deficientes visuais a perceberem a paisagem do lado de fora do carro

tempo durante os comerciais e 
34% para resolver outras coisas. 
A pesquisa foi realizada de 11 a 15 

de abril, com 2.000 internautas 
das classes A, B, C e D, de todas 
as regiões do Brasil.

O governo francês proibiu as 
visitas escolares a lojas da Apple, 
uma prática promovida pela em-
presa de tecnologia que suscitou a 
indignação de pais e profissionais 
do setor, informou no último dia 11 
o Ministério de Educação da Fran-
ça.

Segundo fontes do ministé-
rio, o motivo desta proibição é 
que o interesse pedagógico deve 
“predominar amplamente sobre o 
interesse comercial”. Alguns pais 
e pedagogos tinham acusado a 
empresa de utilizar as visitas es-
colares como uma estratégia de 
publicidade disfarçada.

A polêmica começou no início 
de abril após a veiculação de uma 
reportagem no canal France 2 que 
mostrou alunos de uma escola pa-
risiense recebendo uma camiseta 
e um pen drive USB com o logo da 
Apple durante visita a uma das 20 
lojas da França que organizavam 
este tipo de ação.

“As pessoas que acolheram as 
crianças nesta loja tiveram uma 
atitude muito comercial. O prin-
cípio da neutralidade não foi res-
peitado”, disse uma fonte do Mi-
nistério da Educação à imprensa 
francesa.

Polêmica
Antes mesmo da veiculação 

da reportagem, vários pais já vi-
nham reclamando da natureza das 
visitas escolares às lojas da Apple.

Professora de língua alemã na 
Universidade Sorbonne Nouvelle, 
ela também disse que o fato de es-
tas visitas serem feitas dentro das 
lojas é “aberrante”, e afirmou que 
levar as crianças a ver um estabe-
lecimento da Apple “não é o papel 
da escola”.

Tais excursões, que em teoria 
deveriam servir aos alunos como 
aprendizado de programação, fo-
ram finalmente canceladas por re-
comendação de um inspetor.

França proíbe visitas 
escolares a lojas da Apple
Pais e pedagogos disseram que excursões não pas-
savam de publicidade disfarçada. No Brasil, duas 
lojas da Apple organizam visitas para alunos e pro-
fessores

Para Largier, a declaração do 
Ministério de Educação representa 
uma “vitória”. Ela espera que ou-
tras marcas desistam de organizar 
visitas similares.

A empresa ainda continua a 
oferecer esse tipo de visita em 
seu site francês. Elas são descri-
tas como “uma experiência de 
aprendizagem inédita” para “des-
cobrir como utilizar os serviços da 
Apple”.

Brasil
Os passeios também são ofe-

recido em outros países, como 
Brasil e México. No site brasileiro 
da empresa, há um espaço onde 
escolas podem marcar visitas a 
duas lojas da Apple no Brasil, em 
São Paulo e no Rio de Janeiro. As 
visitas, segundo a empresa, duram 
de 60 a 90 minutos e o número de 
participantes pode chegar a 30.

“Traga seus alunos ou outros 
professores para visitar uma Apple 
Store e ter uma experiência de 
aprendizado inesquecível. Durante 
as sessões práticas, seu grupo vai 
levar a criatividade a lugares que 
nunca imaginaram usando produ-
tos Apple. E o trabalho que eles 
produzirem pode complementar 
projetos feitos em sala de aula”, 
diz o site brasileiro da empresa.

O site afirma ainda que os alu-
nos “podem dar vida às suas his-
tórias com recursos visuais, usar a 
música como forma de expressão 
ou até mesmo ajudar a inspirar 
uma mudança social”.

Steam vai lançar app para jogar games de PC no celular

A partir da próxima semana 
será possível jogar games da Ste-
am no celular.

Isso porque a principal loja 
online de jogos para PCs e Mac 
anunciou que vai lançar um apli-
cativo para aparelhos Android 
e iOS da sua ferramenta Steam 
Link, que faz streaming de games 
do computador para outro dispo-
sitivo.

O serviço já está disponível 
em alguns modelos de televisores 
da Samsung e tem compatibilida-
de com o Controle Steam e outros 
joysticks feitos para dispositivos 
móveis.

A transmissão de dados 
acontece via internet e, para que 
funcione da melhor maneira, exi-
ge uma conexão a cabo ou de no 
mínimo 5GHz, no caso de redes 
Wi-Fi.

Aplicativo da ferramenta Steam Link será disponibilizado para Android e iOS 
na próxima semana

O serviço já está disponível em alguns modelos de televisores da Samsung e tem 
compatibilidade com o Controle Steam e outros joysticks feitos para dispositivos 
móveis
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A maquiagem é um comple-
mento indispensável na imagem 
pessoal, além das roupas e dos 
acessórios (bijus, sapatos, bolsa, 
echarpes), com um make básico, 
a mulher fica com uma fisionomia 
mais bonita e saudável.

Como também escreve a con-
ceituada especialista em moda e 
comportamento Constanza Pas-
colato, em seu livro – O essencial: 
“A maquiagem para o dia a dia não 
quer ‘enfeitar’ o rosto”. Ao contrá-
rio, vai deixá-lo mais suave, corre-
to, limpo. Uma aplicação adequa-
da de cosméticos pode iluminar 
a fisionomia, esconder olheiras, 
acentuar lábios, disfarçar man-
chas.”

Aumentando a confiança
Além da escolha do look mais 

adequado, a mulher, ao se ma-
quiar, se sente completa em sua 
imagem pessoal, além de segura e 
confiante para os desafios de um 
novo dia de trabalho. Esse argu-
mento é reforçado ao considerar 
uma pesquisa realizada por Allan 
e Barbara Pease, com assistentes 
de atendimento, citada no livro – 
Desvendando os segredos da lin-
guagem corporal. Foi identificado 
que as assistentes maquiadas e 
que estavam usando óculos de 
grau transmitiam uma imagem 
confiante, inteligente, sofisticada 
e sociável, as assistentes maquia-
das e sem óculos, receberam boas 
avaliações em aparência e apre-
sentação pessoal, enquanto as 
assistentes sem maquiagem (com 
ou sem óculos) tiveram pior clas-
sificação nestes quesitos. A ma-
quiagem acrescenta credibilidade 
e promove a imagem de autocon-
fiança da mulher.

A reputação profissional
Uma maquiagem bem feita 

pode beneficiar não só a autoesti-
ma de uma mulher. Segundo uma 
pesquisa realizada por pesquisa-
dores da Universidade de Boston, 

Maquiagem melhora a reputação profissional e        transmite confiança para mulher, diz pesquisa
O estudo analisou fotos de 25 mulheres com três opções de maquiagem: “natural”, “profissional” e “glamurosa”.                            Elas foram consideradas mais competentes nas imagens em que estavam com olhos mais marcados e boca pintada

profissionais adeptas do batom e 
da sombra transmitem mais com-
petência que as de cara lavada. 
Um look bem feito aumenta tam-
bém a confiabilidade da profissio-
nal.  

O estudo, encomendado pela 
empresa Procter & Gamble – que 
vende cosméticos de marcas 
como Covergirl e Dolce & Gabba-
na -, analisou fotos de 25 mulhe-
res com três opções de maquia-
gem: “natural”, “profissional” e 
“glamurosa”. Elas foram conside-
radas mais competentes nas ima-
gens em que estavam com olhos 
mais marcados e boca pintada. 
No total, 268 homens e mulheres 

compartilharam impressões sobre 
as fotos para chegar ao veredito.

Richard Russel, professor de 
psicologia da Gettyburg College, 
se diz surpreso com o resultado 
positivo do look mais glamuroso. 
“Se eu chamar a atenção para uma 
mulher muito competente como, 
digamos, Hillary Clinton, eu não 
acho que ela esteja usando um 
monte de maquiagem. Mas como 
ela está sempre em destaque, 
pelo que eu sei deve estar com 
bastante maquiagem sim”, afirma. 

Mas a maquiagem mais pesa-
da não é unânime entre os avalia-
dores. Segundo um dos pesquisa-
dores, Professor Etcoff, o look faz 

a mulher ficar muito atraente em 
um primeiro impacto, mas quando 
as pessoas ficaram olhando para 
ela por mais tempo relataram uma 
confiança menor na profissional.

“Há momentos em que você 
quer dar um ar de poderosa: ‘eu 
estou no comando aqui’. E as mu-
lheres não devem ter medo de fa-
zer isso. Outras vezes, você quer 
passar uma imagem mais equili-
brada, um apelo mais colabora-
tivo.”, diz Sarah Vickery, uma das 
autoras da pesquisa. Ela sugere 
tons mais leves e sem brilho para 
o ambiente profissional.

Vaidade com cautela
Para garantir que a maquia-

gem ressalte a competência pro-
fissional é preciso bom senso na 
combinação - mesmo nas pro-
fissões que pedem um look mais 
carregado, como vendedoras e 
aeromoças. “É melhor evitar bri-
lho e iluminadores, sombras mui-
to chamativas, lápis e máscaras 
coloridas e batons escuros, tipo 
ameixa”, ensina Rosman Braz, be-
auty stylist. 

O look sofisticado ainda é o 
mais recomendado para o am-
biente corporativo: quanto mais 
“clean” o visual, melhor. “A pele 
deve estar no tom natural e com 
blush discreto. Ela pode fazer um 
olho levemente esfumado em tons 
de marrom ou bege, passar um 
delineador médio e evitar o lápis 
preto”, sugere o maquiador José 
Sarkis. Nos lábios também vale a 
simplicidade: “Um batom rosado 
ou um gloss e ela está pronta”.

Usar maquiagem 

diariamente faz 
mal para a pele?
É imprescindível ter cuida-

dos com a limpeza e retirar todo 
o make ao final do dia ou antes de 
dormir. Mesmo quando a mulher 
chega cansada do trabalho ou de 
uma festa, deve retirar toda ma-
quiagem. A melhor forma de fazer 
esta limpeza é com um demaqui-
lante e, na sequência, lavar com 
um sabonete líquido específico 
para o rosto que, normalmente, é 
mais suave (considere seu tipo de 
pele – normal, seca, oleosa, mista 
e utilize cosméticos mais indica-
dos). E para finalizar este tão im-
portante cuidado diário, aplique 
um hidratante para o rosto e um 
específico para a área dos olhos. 
Esta atenção diária contribui para 
que a maquiagem fique ainda me-
lhor, dure mais tempo, deixa a pele 
bonita, saudável e ainda ajuda a 
retardar sinais e rugas de expres-
são.

Maquiagem para o dia
Durante o dia, a maquiagem 

usada deve ser leve e não muito 
carregada, pois será essa ma-
quiagem que que irá ficar até à 
noite, existindo por isso maiores 
chances da maquiagem carrega-
da borrar e derreter. Além de esse 
ser o tipo de maquiagem ser mais 
adequado para o dia, outro aspec-
to importante é que a luz do dia 
tende a evidenciar muito mais a 
maquiagem, não sendo por isso 
aconselhado um aspeto carrega-
do.

O tipo e cor da pele é outro fa-
tor importante, pois enquanto que 

É importante escolher produtos livres de óleo e que não causam obstrução dos poros 

Segundo uma pesquisa realizada por pesquisadores da Universidade de Boston, profissionais adeptas do batom e da sombra 
transmitem mais competência que as de cara lavada



///  Trends  ///  Gazeta   /// 18 de maio de 2018 comportamento

Maquiagem melhora a reputação profissional e        transmite confiança para mulher, diz pesquisa
O estudo analisou fotos de 25 mulheres com três opções de maquiagem: “natural”, “profissional” e “glamurosa”.                            Elas foram consideradas mais competentes nas imagens em que estavam com olhos mais marcados e boca pintada

a morena deve abusar dos tons 
dourados, laranjas e pêssego, que 
vão proporcionar luminosidade, a 
pele deve ficar pelos tons rosa e 
laranja claro que ajudam a dar cor 
ao rosto e a realçar os contornos.

Maquiagem para a noite
A maquiagem para a noite, já 

tende a ser bem mais elaborada, 
pois a falta de luz permite a utili-
zação de cores mais intensas, bri-
lhantes e escuras, que se desta-
quem no seu rosto quando estiver 
no seu bar favorito ou discoteca.

Não é aconselhável usar tons 
muito intensos simultaneamente 
nos lábios e olhos, devendo nestas 
situações optar por destacar os 
olhos ou a boca.

Boas opções para usar duran-
te a noite, são os olhos pretos es-
fumados que realçam o olhar com 
um batom cor de pele ou rosa cla-
ro, ou os batons vermelhos ou cor 
de vinho, cores bem fortes mas 
sempre femininas e deliciosas que 
podem ser combinados com uma 
maquiagem nos olhos menos car-
regada.

Passo-a-passo
Para que possa desfrutar de 

uma maquiagem bonita e dura-
doura, aqui fica um roteiro passo 
a passo, de como pode fazer a sua 
maquiagem:

Comece por lavar, 
tonificar e hidratar 
a sua pele
É importante lavar bem o ros-

co com água fria, passando pouco 
sabonete, devendo em seguida se-
car bem o rosto e passar um lenço 
de limpeza demaquilante. A Água 
Micelar também é uma ótima op-
ção para remover impurezas e 
resíduos de maquiagem da pele. 
Este processo, permite que a pele 
fique limpa e sem resíduos, sendo 
especialmente importante para a 
pele mista e oleosa. Por fim, passe 
um tônico e um creme no rosto de 
preferência com fator de proteção 
solar para durante o dia.

Passe um primer 
em todo o rosto
O primer é um produto espe-

cífico que deve ser aplicado como 
um tônico ou creme normal, que 
vai ajudar a preparar a pele para 
receber a maquiagem, ajudando a 
fixar.

Corretivo para 
manchas e olheiras
Para dar mais luz à sua pele, 

uniformizar e cobrir imperfeições, 
deve passar em todo o rosto uma 
base liquida ou cremosa de tom 
adequado para a sua pele, que 
deve ser aplicada com pincel ou 
esponja para espalhar uniforme-
mente.

Além disso, pode também 
optar por usar um corretivo na 
região abaixo dos olhos para aju-
dar a cobrir as olheiras, podendo 

aplicar também um pouco sobre a 
pálpebra superior que vai ajudar 
também a fixar a sombra. Se tiver 
outras imperfeições ou vermelhi-
dão no rosto, pode também passar 
este corretivo sobre essas regiões 
mais problemáticas.

Rímel
Para alongar os cílios, aplique 

o rímel em pelo menos duas cama-
das. Use-o apenas nos cílios supe-
riores, para deixar o olhar natural. 
Para não borrar o rímel, seque os 
cílios com secador. Mantenha os 
olhos fechados para não irritá-los.

Se o rímel estiver ressecado, 
aplique algumas gotas de soro 
fisiológico, assim ele poderá ser 
usado mais aplique algumas go-
tas de soro fisiológico, assim ele 
poderá ser usado mais algumas 
vezes.

Os pinceis
 As sombras devem ser aplica-

das com pinceis, sendo importan-
te usar um pincel para sombras 
para aplicar e outro para esfumar 
as sombras e misturar as cores.

Para aplicar as sombras, deve 
começar por aplicar uma som-
bra clara como cor base em toda 
a pálpebra, devendo em seguida 
aplicar uma cor mais forte ou mais 
escura sobre a linha superior da 
pálpebra móvel, que deve ser es-
fumada em movimentos circulares 
do centro para a lateral do olho.

O delineador
Para terminar de maquiar os 

seus olhos, pode escolher usar 
um delineador, de preferência de 
cor marrom ou preta, que deve ser 
usado na pálpebra junto da linha 
dos cílios. O delineador pode ser 
em gel ou lápis, e em caso de gel 
este deve ser aplicado usando um 
pincel chanfrado.

Se tiver dificuldade em fazer 

um risco fino e limpo com deline-
ador, pode usar sombra preta ou 
marrom escura para fazer o risco, 
usando um pincel chanfrado. Para 
isso, basta molhar ligeiramente a 
ponta do pincel, em seguida pas-
sar na sombra que pretende usar e 
passar no olho tal como faria com 
o delineador em gel. Desse modo, 
a sombra vai ficar bem mais com-
pacta e o risco fica com um efeito 
ligeiramente esfumado, não preci-
sando por isso ser tão certinho.

Passe um pó 
compacto de cor 
ou translúcido no rosto
Para fixar toda a maquiagem, 

Para alongar os cílios, aplique o rímel em pelo menos duas camadas

 Para garantir que a maquiagem ressalte a competência profissional é preciso bom senso na combinação

deve passar um pó compacto 
translúcido ou de cor em todo ros-
to usando um pincel. Este pó, vai 
ajudar a fixar a base, dando luz e 
reduzindo o brilho da pele.

Pó e blush nas 
maçãs do rosto
Por último, para terminar 

todo o processo deve passar um 
pó bronzeador na lateral da face e 
um blush claro nas maçãs do ros-
to. Para ser mais fácil de aplicar o 
blush, deve sorrir para o espelho 
para que possa identificar melhor 
a região das suas maçãs do rosto.

Como tirar a maquiagem 

Para tirar a maquiagem po-
de-se aplicar um pouco de óleo 
mineral uma bola de algodão e 
remover primeiro dos olhos e da 
boca, e só depois de toda a pele. 
Loções de limpeza também aju-
dam a remover a maquiagem, mas 
no caso de peles sensíveis pode-
-se optar por usar uma loção ca-
seira, que não agride a pele. Para 
fazer:
125 ml de iogurte natural desna-
tado
125 ml de água
1 colher (sopa) de calêndula seca
1 colher (sopa) de tomilho seco
2 colheres (sopa) de consoldas 
secas

Junte todos os ingredientes 
num frasco e leve para a geladei-
ra durante 12 horas. Depois coe e 
transfira para um frasco de vidro 
escuro, de preferência.

Após a limpeza da pele com 
esta loção natural de ervas, apli-
que um tônico e um bom hidratan-
te. Mantenha este demaquilhante 
natural na geladeira por no máxi-
mo uma semana.

Cuidados especiais 
com a pele oleosa
Alguns cuidados podem con-

tribuir para evitar a oleosidade e o 
brilho excessivo.

Manter a pele limpa é fun-
damental. Para isso, o segredo é 
utilizar sabonetes próprios para 
peles oleosas. Depois, aplicar um 
tônico para retirar resíduos de po-
luição e maquiagem.

Cuidado na hora da hidrata-
ção: escolha produtos livres de 
óleo e que não causam obstrução 
dos poros. Tome cuidado com a 
temperatura da água, que não 
pode ser quente nem gelada.
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A prefeitura do município de 
Quaraí, com 23 mil habitantes, 
lançou uma campanha que viral-
izou na internet nesta semana. 
Intitulada “Só tenha os filhos que 
puder criar”, a ação conta com 
outdoors espalhados pela cidade 
com fotos de uma criança e uma 
frase de impactante: “Não tem 
condições emocionais, pessoais e 
econômicas? Pense bem antes de 
ter filhos! #AEscolhaÉSua”.

 A secretária municipal 
da Saúde de Quaraí, Fabiana 
Saldanha, em entrevista a um 
veículo de comunicação da capital, 
afirmou que o objetivo da cam-
panha é “chocar os moradores” e 
fazê-los debater o planejamento 
familiar. Mesmo tendo sida lança-
da ainda em novembro de 2017, a 
ação teve repercussão apenas ag-
ora. “O planejamento familiar não 
é tratado como deveria. Não é só 
questão de pobre poder ter filhos. 

A pequena Emily Belle Putton completou 3 aninhos na última terça-feira 
(15). Parabéns!

Prefeitura de Quaraí lança campanha “só 
tenha os filhos que puder criar”

Segundo secretária de saúde, campanha incentiva ao debate do planejamento 
familiar

requer atenção”, acrescentou Fa-
biana na entrevista. 

Nas redes sociais, os co-
mentários se dividiram entre pos-
itivos e negativos. “E no dia das 
mães me chega esse absurdo. 
Quaraí, uma cidadezinha do RS 
faz campanha fascista sobre quem 
pode ou não ter filhos”; “Sou fa-
vorável, se a pessoa não está em 
condições de ter filhos (jovens de 
15 a 19 anos) que estão desestru-
turados, sem emprego, sem ter 
condições mínimas de criar uma 
criança, tome todos os cuidados 
possíveis, na minha visão a cam-
panha não esta banindo ninguém 
de ter filhos, só está alertando”. 

Parece que quando as mulhe-
res viram mães elas desenvolvem 
uma obsessão por limpeza e que-
rem que os filhos estejam limpos 
a toda hora. Claro que lavar as 
mãos é importante, mas isso não 
precisa ser levado exagerada-
mente a sério.

A microbiologista Marie-Clai-
re Arieta que é também co-autora 
do livro “Deixe-os comer sujeira: 
salvando nossos filhos de um 
mundo ultrapassado”, confirmou 
que descartar os micróbios com 
desinfetantes, sabonetes anti-
bacterianos e antibióticos traz 
resultados negativos para o sis-
tema imunológico dos pequenos.

De acordo com a microbiolo-

As crianças precisam de micróbios
Eles são necessários para o desenvolvimento do sistema imunológico 

gista, os bebes não nascem com 
micróbios e o sistema imunoló-
gico se desenvolve com o tempo. 
Sem esse tipo de organismo, o 
sistema não consegue combater 
as infecções. As crianças preci-
sam ter contato com as bactérias 
ao logo dos primeiros meses e 
anos para ir criando a sua imuni-
dade, até porque não se pode co-
locar as crianças em uma bolha.

A não exposição aos mi-
cróbios colabora também com 
a elevação das doenças desde 
obesidade até alergias. Então, os 
cientistas concluíram que é ne-
cessário expor as crianças aos 
germes desde cedo para treinar 
o sistema imunológico e evitar o 

desenvolvimento dessas doen-
ças.

É comprovado que as crian-
ças que moram na área rural 
possuem menos chances de ter 
asma. Mas não dá para largar 
tudo e ir morar no campo. Po-
rém, isso significa que é melhor 

sim, um ambiente menos limpo. 
Estudos também mostraram que 
limpar freneticamente a boca do 
bebe pode ajudar no desenvolvi-
mento da asma e que a incidên-
cia dela diminui se a mãe limpar a 
chupeta com a própria boca. 

Não significa que se deva pa-

rar de lavar as mãos, até porque a 
higiene é essencial para a saúde, 
mas deve ser feita nas horas cer-
tas, como antes de comer e após 
usar o banheiro. 

É necessário que exista um 
equilíbrio para prevenir as doen-
ças, sem extremos.

Outdoor foi fixado pela prefeitura ao lado do hospital de Quaraí

Tem a questão emocional. Já foi 
o tempo em que diziam que onde 
come um comem dois. Um filho 

Os cientistas concluíram que é necessário expor as crianças aos germes desde 
cedo para treinar o sistema imunológico

A não exposição aos micróbios colabora também com a elevação das doenças desde obesidade até alergias.
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Proteja o seu cão! Leishmaniose é uma doença que atinge 
os cães e é quase sempre fatal. A principal forma de transmis-
são é através da picada do flebótomo (mosquito) tanto em cães 
como no homem. Os cães são considerados o principal reserva-
tório dos parasitas e os sintomas desta enfermidade são diver-
sos e de difícil diagnóstico. Portanto, fique de olho na saúde de 
seu pet e leve-o ao veterinário ao observar qualquer alteração 
em sua saúde.

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

A população de tartarugas gi-
gantes da ilha Espanhola, no sul 
do arquipélago de Galápagos, a 
970 quilômetros do Equador, tem 
muito a agradecer a Diego, o super 
macho que tirou a sua espécie do 
perigo de extinção ao reproduzir 
em cativeiro cerca de 800 descen-
dentes.

“É um macho reprodutor mui-
to sexualmente ativo. Contribuiu 
enormemente com o repovoamen-

O macho se reproduziu em cativeiro com outras seis fêmeas

Tartaruga tem 800 filhotes e 
tira espécie da extinção

O super macho tirou a sua espécie do perigo de extinção ao reproduzir em cativei-
ro cerca de 800 descendentes

to da ilha”, disse à AFP, Washington 
Tapia, assessor para a restauração 
de quelônios do Parque Nacional 
Galápagos (PNG).

Este sex symbol da espécie 
Chelonoidishoodensis tem mais de 
100 anos e divide com seis fêmeas 
um curral no centro de criação de 
tartarugas terrestres do PNG em 
Puerto Ayora, capital da ilha de 
Santa Cruz, uma das principais do 
arquipélago localizado no Pacífico.

Repatriado em 1976 vindo do 
zoológico americano de San Die-
go — de onde recebeu seu nome —, 
este exemplar é o mais dominante 
de três longevos machos repro-
dutores originários da ilha Espan-
hola, pesa cerca de 80 quilos e 
pode medir até um metro e meio 
de comprimento com as patas e o 
pescoço bem esticados.

“Não se sabe exatamente 
como nem quando essa espécie 
chegou aos Estados Unidos. A tar-
taruga foi retirada de Espanhola 
entre 1900 e 1959 por uma expe-
dição científica”, afirmou Tapia.

Há quase cinco décadas fo-
ram encontrados apenas dois ma-
chos e 12 fêmeas dessa espécie 
em Espanhola. Eles eram então os 
últimos sobreviventes nativos do 
local.

“Estavam dispersos por toda 
a ilha, de modo que era impossív-
el que pudessem se reproduzir”, 
contou Tapia, que se refere a Die-
go como o “macho 3”. “Não sou 
amigo de dar nome às tartarugas 
porque isto não é um zoológico; é 
uma ferramenta de conservação”, 
afirmou.

As Lasius niger são uma das 
espécies de formigas mais fáceis 
para fazer criação de uma colô-
nia em cativeiro. Desenvolvem-se 
muito bem à temperatura ambien-
te no Verão e podem ser alimenta-
das com soluções de mel e insec-
tos mortos.

A rainha Lasius niger pode vi-
ver mais de 20 anos em cativeiro e 
as colônias podem tornar-se mui-
to complexas, mas nos primeiros 
anos não necessitarão de um se-
tup muito grande.

Setup
Quando receber a sua colônia 

de formigas, ela chegará dentro de 
um tubo de ensaio, com água sufi-
ciente para durar mais um mês. É 
de extrema importância que não 
se tente mover à força as formigas 
para a sua nova casa, uma vez que 
é muito difícil, mas elas fá-lo-ão 
assim que estiverem preparadas.

Embora não pareça uma boa 
casa, para a Lasius niger, o tubo de 

Como criar colônias de formigas em cativeiro
ensaio é uma habitação excelen-
te, onde podem criar colónias de 
até cerca de 100 a 200 obreiras. 
É quente e húmido, com apenas 
uma entrada e uma saída, portanto 
muito fácil de defender.

Convencer a colônia a sair do 
tubo de ensaio pode ser uma odis-
seia, mas há algumas formar de as 
“forçar”. Colocar o tubo numa zona 
bem iluminada e escurecer a outra 
parte e mantê-la húmida é o sufi-
ciente para persuadir a colônia a 
mudar-se.

Alimentação
A alimentação das formigas é 

extremamente simples:
Rainha: proteina (insectos 

mortos ou gelatina proteica) e mel 
(açúcar);

Obreiras: açúcar ou solução 
de mel;

Larvas: proteína (insectos 
mortos ou gelatina proteica).

Humidade
Lasius niger não necessitam 

de um valor específico de humida-
de, no entanto o ninho tem de ser 
mantido húmido.

A melhor maneira de conse-
guir isto, é colocar uma camada de 
dois centímetros de Leca no fundo 
da “Ant farm” e colocar uma palhi-
nha com algodão em ambas as ex-
tremidades. Assim podem encher 
facilmente o fundo da “Ant farm”. 
A Leca ensopará a água e libertará 
a humidade para a mistura de areia 
assim que esta começar a secar.

Hibernação 
O Inverno é muito importan-

te para as colónias de formigas. A 
rainha “recarrega baterias” para 
o ano seguinte e quando chegar a 
Primavera, ela fará enormes pos-
turas e haverá um aumento massi-
vo da colónia.

Não é obrigatório hibernar a 
colónia, mas se não o fizer, a rai-
nha não viverá tanto tempo e a co-
lónia não será tão saudável.

Para hibernar as suas formi-
gas, deverá baixar a temperatura 
da sala para um valor abaixo dos 
10ºC, durante cerca de 6 semanas. 
Como o faz depende muito da for-
ma do setup da sua colónia, mas 
no caso de usar uma “Ant farm”, 
poderá enrolá-la naquele plástico 
com bolhinhas e colocá-las no bar-
racão na rua (caso tenha um) des-
de meados de Setembro até finais 
de Outubro. Continue a verificar 
as formigas e a alimentá-las como 
normalmente faria.

Assim que a temperatura atin-
gir o valor ideal, elas entrarão em 
hibernação e a atividade da colô-
nia diminui drasticamente.Quando receber a sua colônia de formigas, ela chegará dentro de um tubo de en-

saio, com água suficiente para durar mais um mês

A pequena Meggy aproveitando o conforto de casa



///  Trends ///  Gazeta   ///  18 de maio de 2018Social

Anderson Di’Marchi aproveitando a tarde de sol no parque

Vanessa Juliana Rodrigues e Alesandra Marcon celebrando a amizade

Gabriela Peruffo e Rafael Schenatto comemoram noivado

Leonides Lavinicki comemora prêmio de que destaca seu trabalho como consel-
heiro tutelar de Bento GonçalvesOs amigos Júnior Bolignon e Joel Bavaresco aproveitando em grande estilo


