
Disney começa gravações 
de ‘Malévola 2’
/// Kids// pág. 10

Cantinho da oração estiloso
 ///Decoração// pág. 03

Mini pig está entre os 
animais mais dóceis
 ///Pet/ pág.11

Facebook proíbe venda de 
animais vivos na rede social 
e também o Instagram
///Tecnologia/// pág.07

01 de junho de 2018

70% das notícias na 
internet são falsas

 Notícias consideradas falsas se espalham mais 
facilmente do que textos verdadeiros. A conclu-
são foi de um estudo realizado pelo MIT- Instituto 
de Tecnologia de Massachusetts. Páginas 08 e 09



///  Trends ///  Gazeta   ///  01 de junho de 2018

Carreira vai fluir para quem tem equi-
pe ou sócio. Seu foco irá se destacar. Pa-
quera protegida. Se tiver alguém, sua sen-
sualidade promete reinar. Cuidado para não 
se decepcionar com amigo. Boa hora para 
planejar viagem. Pode ter alguma decepção 
com amigos. Mas a sorte está a favor do seu 
bolso: busque novas formas de ganhar din-
heiro. No amor, você vai querer alguém que 
te dê segurança. Ótimo astral para quem 
pretende aproveitar o feriado para viajar, 
visitar pessoas queridas e matar a saudade 
de quem mora longe. O romance também 
pede novos estímulos: saia da rotina!

Beto hesita em subir ao pal-
co e Valentim maldiz Beto Falcão 
diante da plateia. Luzia comen-
ta com Groa que Beto Falcão se 
parece com Miguel. Karola tenta 
confortar Valentim, que sofre por 
não ter conseguido desfazer a far-
sa sobre a morte de seu pai. Karo-
la questiona Beto sobre sua nova 
composição. Nestor e Naná falam 
sobre o passado dos dois. Dodô 
exige que Nestor se afaste de 
Naná. Maura inicia seu trabalho na 
delegacia, e Viana insinua que Io-
nan acabará envolvido com a poli-
cial. Manuela decide apresentar 
Valentim a Luzia. Ícaro e Manuela 
se reaproximam e especulam so-
bre Luzia. Roberval e Cacau se 
amam. In1stigado por Rochelle, 
Narciso agride Acácio e Valentim 
no show de Luzia. Luzia cuida de 
Valentim e reconhece o menino 
como filho de Beto Falcão. 

DEUS SALVE O REI

SEGUNDO SOL

ORGULHO E PAIXÃO

ONDE NASCEM OS FORTES

Catarina conta a Afonso que 
Otávio propôs uma aliança entre 
Artena e Lastrilha. Orlando se en-
tristece ao ver que Rodolfo e Lu-
crécia reataram sua união. Afonso 
diz a Amália que Gregório será seu 
tutor para prepará-la a assumir o 
trono. Otávio decide ir a Montemor 
mesmo não tendo sido convidado 
por Afonso para o banquete. Ro-
dolfo pede ajuda a Petrônio para 
se encontrar com Glória. Na re-
cepção aos reis de Cália, a rainha 
de Alfambres despreza Amália e se 
dirige a Catarina.

Orlando ampara Cássia. Maria 
se desespera com a notícia de sua 
mãe, e Pedro se preocupa. Plínio 
troca olhares com Ramiro quando 
Cássia fala sobre o telefonema que 
recebeu. Maria toma uma decisão 
quanto a Hermano e Simplício se 
irrita. Pedro e Gilvânia desconfiam 
de Jurandir. Simplício se desen-
tende com Hermano. Ramirinho 
procura Cássia para falar de Nona-
to. Rosinete repreende Ramiro por 
mandar investigar Pedro. Samir e 
Joana se beijam. Aldina e Valquíria 
se reencontram. Simplício se em-
briaga e deixa o esconderijo após 
discutir com Maria. Maria confron-
ta Pedro para defender Simplício.

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

Você vai demonstrar coragem para 
correr atrás dos seus sonhos, tendo ou 
não emprego. Se apostar na simpatia, 
conseguirá o que deseja. Descontração e 
cumplicidade devem agitar a vida a dois. 
Não misture amizade com dinheiro. Talvez 
você queira mais liberdade para investir 
em seus projetos. Aposte na simpatia para 
conseguir o que deseja. Mas evite misturar 
amizade com dinheiro. Vai se realizar no 
amor. Tudo indica que você vai aproveitar o 
fim de semana para ficar em casa e relaxar 
no seu canto. Pode se envolver com uma 
pessoa comprometida. A dois, que tal uma 
surpresinha romântica?

Vença a timidez para se dar bem na 
profissão: conte com um parente para 
quebrar essa casca. Se busca um amor, 
dê um trato no visual. Paixão do passado 
pode reaparecer. Sua espiritualidade vai 
despontar. Você terá que vencer a timidez 
para mostrar seu potencial no trabalho e 
conquistar seu espaço. A família pode dar 
um apoio importante. Na união, faça planos 
para a vida a dois. Prepare-se para curtir o 
dia ao lado dos amigos. Não perca também 
a chance de conhecer gente nova. Se você 
busca um novo amor, agitos sociais serão 
ótimas oportunidades de paquera.

Estudar vai trazer mais chances de 
conseguir trabalho. Se já tiver empre-
go, abrace novas funções: isso vai contar 
pontos a favor. Papos gostosos vão ani-
mar o romance ou a paquera. Documento 
importante deve reaparecer. Mostre mais 
interesse no trabalho e disposição para 
aprender novas funções. Só não permita 
que abusem da sua boa-fé. Ótimo astral 
para comprar umas coisinhas novas para 
incrementar seu guarda-roupa. Pode ter 
oportunidade de fazer contatos que vão 
beneficiar a sua carreira. Pessoas bem-su-
cedidas vão atrair você na conquista.

Mudanças a caminho na vida profis-
sional: poderá conseguir vaga ou firmar 
parceria. Não deixe seu humor variar por 
bobagens. Diálogo será o segredo para 
se dar bem na paixão. Caberá a você evi-
tar crise em família. Você deve estimular a 
cooperação entre os colegas, mas precisa 
ter jogo de cintura para conciliar as suas 
expectativas com os planos dos outros. A 
dois, acerte as diferenças com diálogo. Os 
astros vão deixar suas emoções mais inten-
sas e qualquer imprevisto poderá afetar o 
seu humor. Procure encarar as mudanças 
com naturalidade. Aguarde boas novidades 
na paixão.

Boa energia para mudar de serviço 
ou se recolocar no mercado. Encare os de-
safios sem medo! No amor, saberá revelar 
o que sente. É possível que sinta atração 
por pessoa comprometida: atenção para o 
risco de desilusão. O trabalho terá priori-
dade e você vai se dedicar às tarefas para 
deixar tudo em dia. Há chance de se en-
volver num romance com alguém que já é 
comprometido. Seu coração está cheio de 
amor e você vai querer compartilhar isso 
com as pessoas que são mais valiosas. 
Busque a companhia dos parentes para 
curtir o feriado. Boas vibrações na vida 
amorosa.

Espere sorte se trabalha com paren-
te. Saberá enfrentar os obstáculos com fé. 
Romance cheio de carinho e sedução entre 
quatro paredes. Se estiver só, pode se in-
teressar por colega. Fase positiva para co-
meçar dieta. O dia começar com alguns de-
safios, mas a Lua ajudará você a enfrentar 
tudo com leveza e otimismo. Só não deve 
se arriscar quando o assunto for dinheiro. 
Companheirismo total com seu amor. Bom 
dia para iniciar uma dieta, pensando na 
saúde e também na sua boa forma. Paque-
ra com alguém do trabalho pode render 
boas surpresas. A dois, apoiem os projetos 
um do outro.

Profissionalmente, sua criatividade 
vai sobressair. Mantenha a calma caso se 
estranhe com familiar! Ficar em casa cur-
tindo seu amor será um prazer. Se estiver 
só, pode pintar paquera. Não gaste além da 
conta com lazer. Você pode enfrentar atri-
tos em família, principalmente se tem so-
ciedade com parentes. Mantenha a calma 
para resolver as diferenças. No amor, você 
só dará chance a quem provar que mere-
ce. Quem pode emendar o feriado e viajar 
não deve perder esta oportunidade, pois 
os astros prometem momentos de muita 
diversão. Numa dessas, pode até pintar um 
novo amor.

Saberá agarrar chance lucrativa. Terá 
sucesso se lida com vendas ou público, mas 
fique longe de fofocas. A intimidade pede 
inovação: faça sua parte! Espere bons mo-
mentos em família, sobretudo com parente 
distante. Fofocas e mal-entendidos podem 
tumultuar o seu trabalho, por isso, tenha 
cuidado com o que vai dizer. Há boas chan-
ces de se envolver com alguém de outra 
cidade. Curtir o fim de semana em família 
será uma ótima opção. Também é um bom 
dia para dar uma geral em casa: doar e des-
cartar as coisas vai limpar as energias do 
lar. Surpreenda seu par entre quatro pare-
des.

É provável que lucre com bico ou re-
ceba grana inesperada. Porém, não convém 
gastar à toa. União abençoada. Na conquis-
ta, exiba seu charme e proponha namoro se 
sentir clima. Em casa, o entrosamento vai 
fluir! Vários astros vão estimular as suas fi-
nanças. Mas atenção: corte qualquer gasto 
supérfluo e fique longe de negócios arris-
cados. Seu signo é sedutor e os desejos es-
tarão à flor da pele. A Lua aumenta o desejo 
de interagir com as pessoas, estimula seu 
poder de comunicação e vai ser mais fácil 
fazer novas amizades. Sucesso também 
nas paqueras: vale até pedir alguém em 
namoro.

Para tudo correr bem no trabalho, 
melhore sua relação com os colegas. Vai 
sentir vontade de firmar a paquera. Ro-
mance pede mais amizade. Período positi-
vo para se livrar de pendências do dia a dia.  
Pratique esportes! Tensões vão rondar o 
seu convívio com parentes no início do dia. 
Evite se aborrecer por bobagens. Boa fase 
para investir em sociedade. O desejo de 
viver uma relação duradoura será maior. 
Bom dia para resolver assuntos corriquei-
ros que sempre ficam para depois. Terá 
prazer organizar as suas coisas. Paquera 
com pessoa conhecida pode trazer mais 
segurança ao seu coração.

Se tiver ideias no emprego, melhor 
esperar antes de comentar por aí. Seu entu-
siasmo estará contagiante! A correria pode 
desgastar o relacionamento: não deixe isso 
acontecer. Colega vai chamar sua atenção 
de um jeito novo. Você pode se aborrecer 
com alguma fofoca ou mentira no início 
do dia. No emprego, seu entusiasmo será 
invejável. Quem está livre pode se inte-
ressar por alguém do serviço. Dia perfeito 
para curtir as coisas boas e prazerosas da 
vida. Deixe os compromissos e as preocu-
pações de lado, pois a hora é de diversão. 
Emoções no amor: dê chance a quem quer 
se aproximar.

Venâncio se interessa por ler 
textos de Elisabeta. Jorge reve-
la a Ema que Amélia sofre de uma 
doença terminal. Susana e Petúlia 
falsificam a carta de Elisabeta para 
Darcy. Lídia decide se casar com 
Otávio, e Randolfo sofre. Mariko 
afirma a Elisabeta que Cecília lhe 
parece em perfeitas condições de 
saúde. Rômulo dispensa Anastácia. 
O Barão desfaz sua aliança com Xa-
vier. Brandão vê Mariana/Mário e 
questiona Luccino. Charlotte diz a 
Uirapuru que deseja reatar o nam-
oro dos dois. Januário e Ludmila 
se beijam novamente. Mercedes 
alerta Elisabeta sobre Charlotte e 
Uirapuru. Darcy recebe a falsa car-
ta de Elisabeta.

A ex-modelo e empresária Lui-
za Brunet perdeu a ação de reco-
nhecimento de união estável que 
movia contra o ex-companheiro, o 
empresário gaúcho Lirio Parisotto. 
Ela brigava por ter direito a parte do 
patrimônio de Parisotto, estimado 
em cerca de R$ 4 bilhões.

Segundo Luiza, em entrevista 
ao jornal O Globo, ela irá recorrer 
da decisão do Tribunal de Justiça de 
São Paulo. Em outra ação, na qual 
ele é acusado de agredir a ex-mode-
lo, Lírio foi condenado a um ano de 
prestação de serviços.

“Desde que decidi tornar as 
agressões públicas, há quase dois 
anos, tem sido muito difícil. As ba-
talhas são diárias. Vou recorrer”, co-
mentou Luiza. “As provas dos autos 
não foram consideradas. Há provas 
suficientes que comprovam a união. 
A testemunha dele foi advertida por 
estar mentindo”, defende-se.

Com a decisão, a mãe de Yasmin 
Brunet terá que pagar as custas do 
processo, que deve chegar a R$ 1 
milhão. 

Luiza Brunet perde ação de R$100 
milhões contra ex-namorado
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Aceitamos cartões de crédito

Atendendo a pedidos de in-
ternautas, estamos de volta com o 
assunto espiritualidade, desta vez 
focando no espaço da sua casa ou 
escritório. Você pode criar um  es-
paço para se reconectar com uma 
simples bandeja com velas, ms 
pode acrescentar a imagem que 
ro ajude a se conectar com o espi-

Um cantinho da oração com estilo
ritual, da religião de sua escolha.

O espaço da oração, ou me-
ditação, pode ser no seu quarto, 
mas também é bem recebido na 
sala, onde sua família se reúne. 
Basta garimpar peças que você 
já tenha, ou que possa  fazer uma 
“releitura artística” para  ficar 
mais charmoso. Os antigos ora-

tórios podem ser enfeitados com 
tecidos, flores, pedrarias e miçan-
gas. As imagens sacras ficam lin-

das modernizadas de acordo com 
o seu gosto. O importante é que o 
respeito e amor ao seu santo de-

voto seja enaltecido. Flores natu-
rais sempre são bem vindas neste 
santuário.
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Seu óleo de massagem
Aqueça um pouco do óleoo, 

coloque uma ou duas gotinhas do 
seu óleo essencial favorito e feito. 
Você pode massagear sua pele – 
ou pedir para seu amor fazer isso. ♥

Para tirar a maquiagem
Mesmo a mais poderosa más-

cara à prova d’água não vai resis-
tir a força do oleo de coco usado 
como demaquilante. Aplique uma 
gotinha em uma bola de algodão e 
passe no rosto.

Pele lisinha: todo 
mundo quer
Aplicar o óleo de coco direta-

mente na pele para uma potente 
hidratação.

Cabelos como 
comercial de shampoo
As moléculas de ácidos gra-

xos presentes no óleo entram à 
fundo nas cutículas dos cabelos, 

40 maneiras espertas de usar o óleo de coco no seu dia a dia
Você está cansada de ouvir maravilhas sobre  o uso do óleo de coco. Desde hidratar a pele, o cabelo, como um removedor de ma-
quiagem, pois bem: reunimos aqui 40 usos para este bombril da saúde e beleza

hidratando-os. Para fazer essa hi-
dratação basta derreta uma colher 
do óleo em banho maria e aplicar 
nos cabelos secos. Deixe agir por 
no mínimo duas horas e enxague.

Combatendo o frizz
Aplique um pouquinho nas 

partes mais dramáticas do cabelo. 
O óleo repele a umidade, deixando 
o cabelo mais comportado – mes-
mo em dias de chuva.

Mande para longe 
as estrias
Você pode evitar as estrias 

mantendo a pele hidratada com 
óleo de coco

Lábios ressecados? 
Aplique o óleo nos lábios como 

um lip balm e deixe-os hidratados 
como nunca.

Cutículas hidratadas
Aplique óleo de coco nelas, 

deixe agir por 5 minutos e enxa-
gue em seguida. Você pode fazer 
esse procedimento simples antes 
de dormir.

Sem espinhas
O ácido láurico presente no 

óleo é ótimo para eliminar espi-
nhas do rosto, das costas e do 
peito. Aplique uma pequena quan-
tidade na área desejada antes de 
dormir. É importante que a pele 
esteja limpa e seca.

Hora da depilação
Faça uma hidratação ao mes-

mo tempo em que remove os pe-
los: basta misturar o óleo de coco 
com seu creme depilatório ou com 
sabonete!

Sorriso de artista
Que tal deixar os dentes mais 

brancos? Esse truque é muito sim-
ples: bocheche uma colher de óleo 
por 15 minutos. Cuspa e depois 
escove os dentes normalmente. 
Dizem que essa técnica também 
é boa para combater o mau hálito.

Contra os insetos
Basta aplicar na pele como 

um repelente comum. Você ainda 
pode misturar com algum óleo es-
sencial que você gosta para garan-
tir um cheirinho bom.

Turbinada no 
metabolismo
Os triglicerídeos de cadeia 

média presentes no óleo são ab-
sorvidos com facilidade pelo cor-
po, gerando energia. Por isso ele 
pode contribuir para aumentar a 
velocidade do seu metabolismo.

Picadas de mosquito
O óleo de coco conta com pro-

priedades anti-inflamatórias. Isso 
quer dizer que ele é ótimo para 
aliviar as incômodas coceiras cau-
sadas por picadas de insetos como 
mosquitos, por exemplo.

Manda a caspa para longe
Se livre dessa chatice aplican-

do o óleo de coco no seu couro ca-
beludo!

Q  ueimaduras de sol
Use o óleo de coco para aliviar 

as queimaduras! Além de acalmar 
a pele, o óleo ainda vai hidratar a 
pele e minimizar o descascamen-
to.

Pés macios e sem chulé
Como o produto tem proprie-

dades antibacterianas naturais, vai 
servir como um desodorante. Sem 
falar que seus pés ficarão macios 
como nunca!

Previna 
sangramentos nasais
Um dos principais culpados 

em sangramentos nasais são na-
rinas secas. Para evitar isso, co-
loque seu dedo em óleo de coco 

e aplique – gentilmente – na parte 
interna do seu nariz.

Proteja os seus 
machucados
Essa dica vale para machu-

cados superficiais, ok? Um corte 
pequeno ou arranhão, nada muito 
profundo! Aplique uma fina cama-
da de óleo de coco nos seus ma-
chucados. Ele servirá como uma 
barreira, mantendo longe poeira 
ou outras sujeiras.

Até o cheirinho faz bem
O cheirinho de coco não reme-

te você a uma praia, férias, sosse-
go? Use o aroma do óleo de coco 
ao seu favor: aplique um pouqui-
nho nas têmporas, fazendo uma 
breve massagem. Mande o estres-
se para longe!

Lavar os seus pincéis
Misture sabonete antibacte-

riano com o óleo de coco para fa-
zer uma limpeza de respeito nos 
pincéis.

Chiclete no cabelo
Esfregue óleo de coco no chi-

clete, aguarde uns 30 minutos e 
remova-o com facilidade.

Porta fazendo barulho
O óleo de coco pode ser usado 

para lubrificar dobradiças de me-
tal. Vale usar em portas de correr, 
janelas, etc etc. 24. Móveis como 
novos, de novo

Recuperar madeiras
Use o óleo para lustrar seus 

móveis de madeira e veja eles re-
cuperando todo o seu brilho. Utili-
ze um pano seco.

Os pets também 
podem se beneficiar!
O óleo de coco pode ser usado 

para hidratar o focinho e as patas 
do seu cachorro. Além disso, pes-
quisas dizem que ele ajuda a esti-
mular o crescimento do pelo.

Para as apaixonadas 
por plantinhas
Deixe seus vasos de cerâmica 

ainda mais lindinhos com uma pin-
celada de óleo de coco. A cor vai 
ficar ainda mais viva!

Peças de couro 
ainda mais lindas
Você pode usar o óleo de coco 

em suas roupas e sapatos de cou-
ro. Com um pano seco, use o óleo 
de coco para tirar poeira e sujeira 
das peças. Faça movimentos cir-
culares. Depois passe outro pano 
seco – sem óleo – para finalizar.

Limpe objetos de metal
Acredite se quiser, o óleo de 

coco é bom até para remover fer-
rugem! Experimente!

Seu bichinho com 
pelo brilhante

Assim como você usa o óleo 
de coco para seus cabelos, vale 
usar no pelo do seu cachorrinho. 
O pelo ficará saudável e brilhante.

Use para untar a 
forma do bolo
Ao invés de azeite normal ou 

manteiga, experimente utilizar o 
óleo de coco para untar suas for-
mas na hora em que for assar algo. 
Aplique com um guardanapo de 
papel ou pincel culinário.

Café da manhã
Experimente adicionar uma 

colher de sobremesa do óleo no 
seu iogurte natural favorito ou na 
vitamina de frutas que você faz no 
começo do dia. Sabor e saúde!

Vai um cafezinho aí?
Experimente acrescentar uma 

ou duas colheres de óleo de coco 
em 200ml de café preto – não co-
loque açúcar! Além do sabor di-
ferente, essa combinação tem o 
poder de acelerar o metabolismo!

Na receita de bolo
Sabe aquela receita de bolo 

que é sua especialidade? Se ela 
leva azeite, experimente trocar ele 
pelo óleo de coco. Fica saboroso e 
saudável!

Suco verde
Aqui vai uma receitinha de 

saúde no copo: 2 cenouras, ½ 
maçã, 3 folhas de repolho crespo 
ou couve manteiga, 1 pepino, uma 
colher de óleo de coco. Bata no li-
quidificador com algumas pedras 
de gelo e delicie-se.

Temperar a salada
Que tal experimentar um sa-

bor diferente? Vai de óleo de coco, 
menina!

Torrada crocante
Na próxima vez que for fazer 

aquela torradinha esperta, substi-
tua a manteiga pelo óleo de coco. 
Acrescente um toque de canela 
em pó. Não precisa nos agradecer 
depois.  

Pipoca com óleo de coco
Da próxima vez que for fazer, 

troque o azeite vegetal comum 
pelo óleo de coco. Uma doçura!

Refogar vegetais
Óleo de coco fica ótimo com 

vegetais, especialmente com ba-
tata doce.

Ovos mexidos Com óleo de 
coco no preparo dos ovos mexidos 
eles ficam ainda mais gostosos.

Coma puro!
O recomendado é que sejam 

consumidas duas colheres de sopa 
do óleo de coco diariamente. Se 
você não quiser misturar nas co-
midas ou bebidas, encare puro 
mesmo, sem medo de ser feliz!
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O mês de junho está repleto 
de atrações culturais em Bento 
Gonçalves. O público poderá con-
ferir diferentes atrações musicais, 
teatrais, além de exposições. Con-
fira abaixo os principais artistas 
que estarão se apresentando na 

Junho de muita música, exposição e teatro em Bento

Bento com mais de dez atrações culturais em junho

cidade.
Exposição Ruptura: Flávia Pi-

nheiro Costa- exposta na Casa das 
Artes até o próximo dia 30

Exposição de Câmeras Anti-
gas, de Oly Pavoni- aberto ao pú-
blico no Museu do Imigrante até o 

próximo dia 29
Teatro Luz e cena- Lá na Casa 

da Vizinha- dia 6 de junho na Casa 
das Artes

Teatro A Mil (Sesc)- Espetácu-
lo Viajante das Galáxias- dias 7 e 8 
de junho na Casa das Artes

Mercado de Rua- Edição dos 
Namorados- dia 9 de junho

Ceva Music Festival- Pocket 
Edition- dia 10 de junho

Exposição Mosaícos- Luís 
Carlos Branco- 15 de junho na 
Casa das Artes

Lançamento do livro “O Belo 
Ignorado”, de Fábio Valenti Pos-
samai, dia 18 de junho na Casa das 
Artes

Projeto Falando Sobre, dia 19 
de junho na Casa das Artes

Quartas Culturais, dia 20 de 
junho, na Casa das Artes

Maratona Urbana- dia 24 de 
junho, na Praça Céu do Ouro Verde

Wine Festival- dia 29 de junho, 
na Rua Coberta

Mercado de Rua terá edição especial de namorados

Edição contará com exposição de artistas independentes da região 

Divulgados vencedores do Ilustras Stock
Confira os vencedores do 

Concurso de Desenho da 2ª edição 
do Ilustra’s Stock.

Ganhador na categoria Desenho Am-
ador - 1º Sabrina Viana Isse – A dança

Ganhador na categoria Desenho Ama-
dor - 2º Thais Alessi Macedo – Desven-
dando o esquisito

Ganhador na categoria Desenho 
Artístico - 2º Val Flores - Cão para 
Adoção

Ganhador na categoria Desenho 
Artístico

Ganhador na categoria Desenho 
Artístico - 3º Lauren Cristine Gnoatto 
Fantin – Ariel



///  Trends ///  Gazeta   ///  01 de junho de 2018tecnologia

Uma nova praga digital cha-
mada VPNFilter, descoberta pelo 
Talos, a equipe de segurança da 
Cisco, está atacando a “internet 
das coisas”, mais especificamente 
roteadores de rede domésticos. 
Pelo menos 500 mil dispositivos já 
foram contaminados com o códi-
go, que pode receber comandos de 
seus criadores. Um desses coman-
dos é o “kill” (“matar”), que tenta 
apagar a memória flash do dispo-
sitivo, inutilizando o equipamento.

A memória flash de roteado-
res e outros dispositivos da inter-
net das coisas é responsável por 
armazenar o sistema embutido (ou 
“firmware”) do aparelho. Diferente 
de dispositivos de armazenamen-
to padrão, como discos rígidos de 
computador, não é fácil de extrair 
a memória flash para reprogra-
má-la. Sem o código armazenado 
nessa memória, o dispositivo tam-
bém não consegue voltar ao esta-
do de fábrica. Por isso, na prática, 
o equipamento é considerado inu-
tilizado.

A Cisco disse que sua inves-
tigação sobre o ataque não está 
completa e que ainda não foi 
possível determinar quais estão 
sendo as brechas utilizadas pelos 
invasores para obter acesso não 
autorizado aos equipamentos e in-
fectá-los (veja lista de dispositivos 
vulneráveis ao fim da reportagem). 
Segundo a empresa, o país mais 

A criptomoeda Bitcoin Gold, 
uma “vertente” baseada no Bit-
coin original, sofreu um chama-
do ataque de “51%”, em que uma 
única pessoa ou grupo adquire 
controle de mais de 51% do po-
der de processamento (ou “hash 
power”) da rede e usa essa capa-
cidade para gastar várias vezes as 
mesmas moedas. Não é possível 
determinar com exatidão o preju-
ízo causado pelo ataque, mas uma 
carteira virtual usada pelos crimi-
nosos detinha um saldo de US$ 18 
milhões (cerca de R$ 65 milhões).

As vítimas do ataque foram as 
chamadas “exchanges”, serviços 
que trocam uma criptomoeda por 
outras criptomoedas ou por mo-
edas fiduciárias, como o real e o 
dólar. Os ataques ocorreram entre 
os dias 16 e 19 de maio e as medi-
das de defesa exigiram aumentar o 
tempo de confirmação das trans-
ferências.

Os golpistas fizeram depósi-
tos de criptomoedas do Bitcoin 
Gold (BTG) em exchanges para, em 
seguida, invalidar os blocos que 
registraram essas transferências, 
podendo gastar as mesmas moe-
das de novo. Em operação normal, 
transferências de criptomoedas 
são irreversíveis.

Como não havia forma de 
impedir o ataque, as exchanges 
passaram a aumentar o tempo de 

O Waze, aplicativos que funcio-
na como guia de rotas, começou a 
pedir que brasileiros informem em 
que postos de gasolina ainda há 
disponibilidade de combustíveis, 
em meio à greve dos caminhonei-
ros que gerou uma crise de abaste-
cimento.

O serviço, que pertence ao Goo-
gle, passou a enviar a usuários que 
o instalaram em seus smartphones 
pedidos para que informem quais 
lugares ainda têm combustível para 
oferecer. O app já possui um área 
em que é possível informar preços 
aplicados em postos, para que a co-

FBI alerta sobre vírus que pode’destruir’ roteadores domésticos

Praga se infiltra em dispositivos de rede para realizar espionagem

atacado é a Ucrânia. O VPNFilter 
também guarda algumas seme-
lhanças com o vírus BlackEnergy.

O BlackEnergy é um vírus so-
fisticado que teria sido responsá-
vel por um apagão na Ucrânia. O 
governo Ucraniano e outras auto-
ridades atribuem a autoria do vírus 
a agências de segurança russas. O 
governo russo nega envolvimento 
no caso.

O alerta da Cisco foi repas-
sado pela Cyber Threat Alliance, 
um grupo formado por diversas 
empresas do setor de tecnologia e 
segurança.

Segundo a fabricante de an-
tivírus Sophos, que repassou o 

alerta da Cyber Threat Alliance, a 
existência de um código capaz de 
“matar” o roteador é uma espécie 
de “bomba relógio” digital. A em-
presa também observa que, em al-
guns casos, o consumidor pode ter 
problemas para trocar o equipa-
mento, já que os roteadores costu-
mam ser fornecidos pelo provedor 
de internet.

Na sexta-feira (25), o FBI di-
vulgou um alerta recomendando 
que usuários reiniciem (desliguem 
e religuem) seus roteadores para 
inibir a ação do vírus, já que parte 
do código não contamina o dispo-
sitivo de modo permanente. Para 
se prevenir da praga, a recomen-

dação é atualizar o software em-
barcado (firmware), disponível no 
site do fabricante, para a versão 
mais recente.

Download oculto em 
imagem do Photobucket
e espionagem
Após contaminar um apare-

lho, o código do VPNFilter busca 
o endereço de download do “es-
tágio 2” do ataque. O endereço 
de download está oculto em fo-
tos no formato JPG armazenadas 
no Photobucket, um site popular 
para o compartilhamento de ima-
gens. O vírus é capaz de extrair o 

endereço de download dos meta-
dados da imagem onde normal-
mente estariam registradas as 
coordenadas GPS de onde a foto 
foi tirada.

O objetivo dessa medida é 
ocultar o propósito duplo dos ar-
quivos e dificultar a derrubada 
dos canais que distribuem a praga 
digital.

Enquanto estiver presente no 
roteador, o VPNFilter é capaz de 
observar o tráfego que passa pelo 
equipamento para realizar espio-
nagem. Segundo a Cisco, é possí-
vel que a praga possua diversos 
outros módulos, capazes de rea-
lizar outras atividades, que ainda 
não foram identificados.

Lista de dispositivos 
atacados
Segundo a Sophos, um “re-

flash” do firmware do fabricante é 
suficiente para garantir que o ví-
rus seja removido do equipamen-
to. Esse procedimento é realizado 
baixando-se o firmware no site do 
fabricante e aplicando-o no painel 
de administração do equipamen-
to.

Quem possui um dos equipa-
mentos abaixo, especialmente se 
o mesmo estiver desatualizado e 
com conexão direta à internet, o 
que normalmente é o caso para 
esses equipamentos, deve reali-
zar o procedimento de flashing.

Bitcoin Gold sofre ‘ataque de 51%’ e hacker 
pode ter roubado até 65 milhões
Ataques aconteceram entre os dias 16 e 19 de maio e as medidas de defesa 
exigiram aumentar o tempo de confirmação das transferências

Bitcoin Gold é moeda derivada do Bitcoin com modificações no processo de mi-
neração 

confirmação para as transações. O 
tempo chegou a exceder três ho-
ras. Essa medida tornou o ataque 
muito caro, o que reduziu o inte-
resse dos golpistas em continuar 
a fraude.

O Bitcoin Gold é um clone do 
Bitcoin que usa um processo de 
mineração diferente para reduzir 
a efetividade dos chamados ASIC, 
computadores criados especial-
mente para minerar Bitcoin. O Bi-
tcoin Gold pode ser minerado com 
placas de vídeo, o que torna a mo-
eda mais “democrática”.

O Bitcoin Gold já chegou a 

valer mais de US$ 400, mas seu 
valor atual é de aproximadamen-
te US$ 40. Em valor total total de 
mercado, ela ainda é uma das 30 
maiores criptomoedas do mundo: 
R$ 2,8 bilhões.

Ataque de 51%
O chamado “ataque de 51%” 

é a falha fundamental que existe 
no modelo de “blocos encadea-
dos” (“blockchain”) adotado pelas 
criptomoedas e ocorre quando um 
indivíduo ou grupo obtém mais de 
51% de todo o poder de processa-
mento disponível para a rede.

Waze pede que brasileiros informem 
onde tem combustível
Aplicativo de guia de rotas começou a enviar notifica-
ções a usuários em meio à greve dos caminhoneiros

O serviço, que pertence ao Google, passou a enviar a usuários que o instalaram 
em seus smartphones pedidos para que informem quais lugares ainda têm com-
bustível para oferecer

munidade de usuários evite abusos.
Agora, o Waze está pedindo 

para usuários informarem se os 
postos pelos quais passarem ofe-
recem:

Gasolina (normal e aditivada)
Etanol
Diesel
 Um dos reflexos da greve dos 

caminhoneiros é a falta de com-
bustíveis. Os postos que ainda pos-
suem oferta acumulam grandes fi-
las. A situação é tão profunda que a 
prefeitura de Itapevi, na Grande SP, 
determinou que postos só vendam 
combustível para ambulâncias.
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A fabricante de antivírus Kas-
persky Lab divulgou um alerta 
nesta segunda-feira (28) sobre um 
golpe no WhatsApp que está se 
aproveitando da greve dos cami-
nhoneiros e do desabastecimento 
nos postos de gasolina no país. A 
mensagem chega com um link pro-
metendo uma lista de postos que 
receberão gasolina, mas, como ou-
tras fraudes no WhatsApp, só será 
possível ver a suposta “lista” -- 
que não existe -- após encaminhar 
a mensagem para amigos.

O link é de um endereço do 
Bit.ly, um serviço encurtador de 
links que informa estatísticas so-
bre acessos. Segundo o site, o link 
já foi acessado 65 mil vezes. O gol-
pe começou a circular no último 
domingo (27).

Para dar um ar de legitimida-
de ao golpe, o site falso adota a 
imagem da Petrobras e pede que 
a vítima informe a cidade em que 
reside. Na tela seguinte, o site diz 
que 17 postos da cidade receberão 
gasolina, mas as informações so-
bre o estabelecimento só serão li-
beradas após compartilhar a men-
sagem com amigos.

Mesmo que a vítima siga todos 
os passos, porém, nada será infor-
mado sobre postos de gasolina. 
Segundo a Kaspersky Lab, a vítima 
é redirecionada para páginas que 
divulgam serviços Premium (ser-
viços de SMS que são cobrados na 
fatura de telefone ou descontados 
dos créditos). Também é possível 
que seja recebida alguma oferta 
para a instalação de aplicativos ou 
uma página cheia de propaganda.

Os criminosos podem faturar 
com essas propagandas e reco-
mendações de aplicativos. Caso 
a vítima assine algum serviço de 
SMS disseminado pelo golpe, o 
consumidor será lesado pela co-

O Facebook proibiu a venda 
de animais vivos, sejam os de es-
timação ou os voltados para pecu-
ária, na rede social e no Instagram.

O veto inclui ainda a comer-
cialização de partes de animais, 
como pelos e peles. A regra foi 
estabelecida em uma revisão fei-
ta pelo Facebook de suas políticas 
para ofertas comerciais. No docu-
mento, liberado no último dia 19, 
a rede social ressaltou a proibição 
de ofertas de armas e munições de 
qualquer tipo, drogas ilegais, pres-
critas ou recreativas, produtos 
para público adulto, bebidas alco-
ólicas ou que sejam relacionados a 
jogos de azar.

A rede social também esclare-
ceu em que situações podem ser 
vendidos produtos relacionados a 
animais.

O que não pode 
ser vendido
Animais vivos;
Animais de estimação;

‘Lista de postos com gasolina’ no 
WhatsApp é golpe, alerta empresa

Segundo o site, o link já foi acessado 65 mil vezes. O golpe começou a circular no 
último domingo (27) 

brança do serviço indesejado, que 
terá de ser cancelado junto à ope-
radora.

“O criminoso ganha de muitas 
formas: pelos milhares de page-
-views no site cheio de propagan-
da, pela instalação dos aplicativos 

sugeridos pela página, num es-
quema de pay-per-install, ou até 
mesmo com a oferta de instalação 
de apps maliciosos, como já vimos 
anteriormente”, explica Fabio As-
solini, analista sênior de segurança 
da Kaspersky Lab.

Facebook proíbe venda de animais 
vivos na rede social e no Instagram
Veto se soma à proibição de comercialização de ar-
mas, drogas ou bebidas alcoólicas

Animais para pecuária;
Partes de animais, como peli-

ça, pele ou pelo de animal.
 
O que pode 
ser vendido
Jaulas para animais;
Produtos para animais, como 

brinquedos e coleiras;
Serviços veterinários;
Cuidados Pessoais;
Serviços de embarque.
 
As regras valem para 
as diversas áreas do 
Facebook, como
Marketplace (que reúne ofer-

tas de pequenos vendedores);
grupos de compra e venda;
nas seções de comércio ele-

trônico de Páginas;
e nas publicações de produtos 

no Instagram Shopping.
legenda: A regra foi estabe-

lecida em uma revisão feita pelo 
Facebook de suas políticas para 
ofertas comerciais

A regra foi estabelecida em uma revisão feita pelo Facebook de suas políticas para 
ofertas comerciais

Os dois games mais popula-
res do momento vão se enfren-

Criadores dos games mais populares do momento vão brigar na justiça

Epic Game está sendo processada pela PUBG Corp

tar nos tribunais. A PUBG Corp., 
responsável por “PlayerUnk-

nown Battlegrounds”, está pro-
cessando a Epic Games por uma 

suposta violação de copyright 
em “Fortnite”.

“PUBG” foi lançado no ano 
passado e se tornou uma febre. 
No jogo, 100 pessoas lutam en-
tre si (ou em pequenos grupos 
de jogadores) até que apenas 
um sobreviva.

O sucesso do game logo 
inspirou outros desenvolvedo-
res, e “Fortnite” foi um dos ga-
mes que melhor soube surfar 
na onda de PUBG, adicionando 
também funcionalidades de 
construção ao game, além do 
conceito básico de 100 jogado-
res disputando entre si.

A PUBG Corp vê as seme-
lhanças entre os jogos como 
algo além de uma simples ins-
piração, e por isso decidiu pro-
cessar a Epic Games. “É uma 
medida para proteger nossos 
direitos autorais”, diz a empresa 
por trás de PUBG à Bloomberg, 
sem entrar em mais detalhes 

sobre a ação judicial. A Epic Ga-
mes também não comentou o 
caso.

Apesar de ter surgido de-
pois, “Fortnite” atualmente é 
mais forte do que “PUBG”, ten-
do deixado para trás a fonte de 
inspiração nos primeiros meses 
do ano. Em fevereiro, a Epic Ga-
mes anunciou que 3,4 milhões 
de pessoas jogavam “Fortnite” 
simultaneamente, superando a 
marca de 3,3 milhões de joga-
dores atingidas por “PUBG” um 
mês antes.

Mesmo jogadores famosos 
de “PUBG” trocaram de jogo: 
o streamer Ninja, no Twitch, 
abraçou “Fortnite” após meses 
jogando “PUBG”. Na platafor-
ma de streaming, o jogo da Epic 
Games é muito mais acompa-
nhado do que o concorrente: 27 
mil pessoas assistem a partidas 
de “PUBG”, enquanto 260 mil 
preferem ver “Fortnite”
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A greve dos caminhoneiros 
causou impacto nas cidades e nas 
redes sociais, provocando uma en-
xurrada de boatos na internet. Na 
era do novo jornalismo, a dissemi-
nação de notícias falsas se tornou 
uma prática corriqueira, e com a 
utilização em massa do WhatsA-
pp, a reprodução de informações 
falsas é ainda mais permanente. A 
Gazeta preparou uma reportagem 
especial sobre como as Fake News 
impactam na vida dos brasileiros.

Iniciada no dia 21 de maio de 
2018, a greve dos caminhoneiros 
tem causado desabastecimento 
de alimentos e combustíveis em 
todo o país. 

Assim que a notícia da greve 
se espalhou pelas redes sociais, 
também começou a circular a 
“lista de reivindicações” da cate-
goria. Entre as exigências, estava 
a renúncia de Michel Temer, dos 
presidentes da Câmara e Senado e 
eleições antecipadas. O texto tam-
bém apontava que os caminhonei-
ros “vão radicalizar”. Apesar da 
quantidade de gente que saiu es-
palhando isso por aí, a história não 
procedia, principalmente porque 
a categoria está pedindo, basica-
mente, redução de impostos e tri-
butos relacionadas ao óleo diesel.

Nem a internet e o WhatsApp 
se viu livre dos boatos. Segundo 
essa história, o governo ia cortar 
todos os sinais de internet do Bra-
sil para que os manifestantes não 
pudessem se comunicar. E mais: 
não satisfeito com a internet, o go-
verno também bloquearia o What-
sApp. Bom, além da fonte da infor-
mação não ser dar mais confiáveis, 
a história de bloquear o aplicativo 
de mensagens e a internet já é ve-
lha. Ou seja, mais um boato.

Confira algumas notícias que 
já foram desmentidas:

População é 
contra a greve

Dissemininação de fake news marca semana       de manifestações dos caminhoneiros
A falta de checagem de informações veiculadas na internet contribui para compartilhamentos de notícias                       falsas entre usuários

Foi divulgado que a população 
não apoiava as paralisações. Essa 
informação falsa foi contestada 
pelos fatos falaram por si só: em 
muitas cidades, a população aju-
dou os caminhoneiros oferecendo 
água e comida.

O assunto é um dos mais co-
mentados em redes sociais como o 
Facebook e o Twitter. Outros seto-
res apoiam a greve como os agri-
cultores, barcos de pesca, táxis e 
mototáxis e até alguns postos de 
combustível.

WhatsApp será 
bloqueado para conter a 
greve dos caminhoneiros
Um boato sobre uma atuali-

zação que inviabilizará o uso do 

WhatsApp se propaga em grupos 
no aplicativo. O motivo seria uma 
determinação do Governo Federal 
para dificultar a comunicação de 
participantes da greve dos cami-
nhoneiros e tentar desarticular o 
movimento com essa restrição de 
comunicação.

Renúncia de Temer
Uma informação de que a gre-

ve só acabaria com a renúncia de 
Temer vem sendo repassada em 
correntes de WhatsApp. O post ga-
rante que os caminhoneiros pedi-
riam as renúncias dos presidentes 
do Senado e da Câmara, bem como 
eleições antecipadas.

A informação é falsa. A Asso-
ciação Brasileira dos Caminhonei-

ros (Abcam) negou que uma de 
suas reivindicações, caso o preço 
do diesel não baixe, seja a renún-
cia do presidente Michel Temer. 
As informações são do Jornal do 
Brasil.

Estocar comida 
e combustível
A população geral tem sofrido 

com desabastecimento de postos 
em várias cidades e falta de pro-
dutos nos supermercados. Porém, 
uma mensagem tem sido repassa-
da com uma suposta orientação 
de um líder de sindicato, que diz 
para que as pessoas se previnam 
e estoquem alimentos em casa. A 
mensagem diz:

“Olá, pessoal, aqui quem fala é 

o presidente do Sindicato dos Ca-
minhoneiros do Brasil. Quero falar 
para vocês se prevenirem, avisem 
suas famílias, vão no mercado, 
comprem comida, abasteçam seus 
carros, se previnam. Vai trancar 
tudo. (…) A guerra está começan-
do. Greve já”.

O áudio é falso. Não existe 
Sindicato dos Caminhoneiros do 
Brasil, por isso a orientação não 
deve ser acatada. Inclusive, com-
prar produtos em excesso para es-
tocar em casa contribui para que 
os mercados fiquem vazios mais 
rapidamente. As informações são 
da BBC.

Escrever Interveção 
militar no para-brisa 
do caminhão
Diversos grupos tem divulga-

do a informação de que se os ma-
nifestantes escreverem em seus 
para-brisas mensagens de apoio 
à intervenção militar, não serão 
impedidos de bloquear rodovias 
como forma de protesto, principal-
mente depois do pronunciamento 
do presidente Temer, que anun-
ciou usar forças armadas para de-
sobstruir rodovias.

A informação é falsa. Usar 
qualquer veículo para, deliberada-
mente, bloquear uma via sem au-
torização de um órgão ou entidade 
de trânsito é considerado infração 
gravíssima pelo artigo 253 do Có-
digo de trânsito brasileiro, inde-
pendente do que estiver escrito 
no para-brisa do veículo. Quem for 
pego leva multa que pode chegar 
ao valor de R$ 5.940 e suspensão 
do direito de dirigir.

Além disso, concessionárias 
de rodovias podem conseguir li-
minares para impedirem bloqueios 
em estradas. Foi o caso da Au-
topista Fluminense, que pediu uma 

Uma das principais maneiras de evitar cair em Fake News é checando a informação

No âmbito político, a frequência de falsas notícias é ainda maior, uma vez que servem como artificio para defender os próprios interesses e desconstruir a verdade do 
outro
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Dissemininação de fake news marca semana       de manifestações dos caminhoneiros
A falta de checagem de informações veiculadas na internet contribui para compartilhamentos de notícias                       falsas entre usuários

liminar para impedir bloqueios na 
BR 101 e da CCR Nova Dutra, que 
tentou impedir manifestações na 
rodovia no início do mês.

Como identificar 
as notícias falsas
Enquanto não dispomos de 

leis mais efetivas para coibir as 
fake news, nem de ferramentas 
plenamente desenvolvidas para 
tal, a Gazeta listou algumas dicas 
para você descobrir se a informa-
ção que está em sua rede é verda-
deira ou falsa:

 Verifique a fonte 
da informação
Muitos sites utilizam nomes 

parecidos com os de veículos de 
informação, mas na verdade não 
tem relação com a imprensa. Tam-
bém há notícias que são de sites 
estrangeiros, onde há duas ques-
tões: o site pode não ser confiável 
ou o autor do post pode ter come-
tido erros de tradução.

Desconfie de títulos 
sensacionalistas
Alguns sites sobrevivem de 

acessos para vender publicidade 
e, por esta razão, publicam infor-
mações tendo como critério a ca-
pacidade de levar o público a clicar 
no link, em uma prática denomina-
da “click bait”. Muitas vezes, estes 
sites priorizam a velocidade e o 
retorno em acessos, deixando a 
verificação da veracidade das in-
formações em segundo plano.

 Leia todo o conteúdo
A chamada ou título da maté-

ria pode provocar um entendimen-
to diferente do conteúdo comple-
to. Interpretada fora de contexto, 
pode ocorrer uma grande distor-
ção em seu sentido original. De 

acordo com uma pesquisa publi-
cada em agosto de 2016 pela re-
vista Forbes, apenas 59% dos links 
compartilhados nas redes sociais 
são lidos na íntegra.

Cheque a notícia e
m outras fontes
Se uma informação é verda-

deira e relevante, provavelmente 
estará entre as notícias listadas 
nos principais sites da imprensa. 
Confira também a data de publi-
cação original. Muitas vezes nos 
deparamos com informações do 
passado, apresentadas como se 
fossem atuais. Você também pode 
acessar alguns sites para verificar 
se a notícia é verdadeira, como a 
das organizações brasileiras “Aos 
Fatos” e a “Boatos.org”.

Com estas ferramentas e apli-
cando as dicas acima, você estará 
contribuindo para o combate às 
fake news que afetam todos os 
meios, inclusive o de Real Estate, 
buscando e protegendo a verdade.

Futuro das fake news
Em um mundo bastante com-

petitivo e com cada vez mais pes-
soas presentes no ambiente on-
line, a concorrência por clique só 
aumenta. Utilizar fake news para 
conseguir aumentar a audiência e 
receita com publicidade é um jogo 
sujo que afeta até mesmo grandes 
empresas, como foi o caso da Pep-
si. No âmbito político, a frequência 
de falsas notícias é ainda maior, 
uma vez que servem como artifi-
cio para defender os próprios inte-
resses e desconstruir a verdade do 
outro.

Atualmente, empresas como 
Facebook e Google já estão com 
recursos para evitar que informa-
ções falsas sejam postadas ou en-
contradas no mecanismo de bus-
ca. Existe ainda outra maneira de 

você pesquisar se estiver em dú-
vida sobre determinado assunto. 
Basta digitar o tema que você quer 
saber se é verdade ou não e colo-
car a palavra hoax na sequência. 
O Google automaticamente lista 
todas as notícias falsas que foram 
divulgadas acerca do assunto.

Fake News preocupam 
85% de empresas 
brasileiras 
Uma pesquisa realizada pela 

Associação Brasileira de Comuni-
cação Empresarial (Aberje) avaliou 
como 52 empresas nacionais e in-

ternacionais encaram o fenôme-
no da disseminação de mentiras 
on-line. Segundo o levantamento, 
realizado entre 27 de fevereiro 
e 4 de abril, os principais receios 
das organizações são danos à re-
putação da marca (91% dos entre-
vistados), prejuízos à imagem da 
empresa (77%), perdas econômi-
co-financeiras (40%) e credibili-
dade da companhia (40%).

As fake news preocupam 85% 
das empresas. Apesar disso, 67% 
delas não tratam o assunto como 
um tema estratégico, e apenas 
20% dizem ter estruturado de-

partamento interno ou contratado 
serviços externos para acompa-
nhar o assunto.

“É um que erro acreditar que 
eventuais riscos causados pelas 
fake news possam ser mitigados. 
Isto levando em conta apenas 
uma estratégia de ‘pós-contro-
le’. Talvez agora seja o momento 
para que empresas se previnam 
contra as fake news, investindo 
em profissionais, educação em co-
municação e estratégias para que 
não sejam prejudicadas no futuro”, 
afirma Paulo Nassar, presidente da 
Aberje.

Os veículos apontados como 
os mais confiáveis são os jornais e 
as revistas tradicionais (impressos 
ou on-line), que têm a confiança de 
91% dos entrevistados. As agên-
cias de notícias também são bem 
avaliadas (71%). Já as informações 
consideradas como menos confiá-
veis são as encontradas nas mídias 
sociais (71%).

A maioria dos entrevistados 
(62%) afirmou não achar difícil 
identificar uma notícia falsa. En-
tre os fatores levados em conta 
na hora de confiar ou não em uma 
informação, estão a confiança no 
veículo (86%) e a no jornalista que 
produz o texto (52%).

Para controlar a disseminação 
de boatos, os entrevistados apon-
taram como medida mais eficaz a 
remoção de contas falsas. Seguin-
do esse argumento, as plataformas 
de redes sociais foram considera-
das por 64% como as principais 
responsáveis pelo combate às 
fake news. Já as instituições go-
vernamentais foram apontadas 
por 30% dos participantes como 
responsáveis pela luta contra as 
mentiras on-line.

Atualmente, empresas como Facebook e Google já estão com recursos para evitar que informações falsas sejam postadas 
ou encontradas no mecanismo de busca

Fake News preocupam mais de 80% das empresas brasileiras 
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A pequena Elisa, de dois meses, filha do casal Ana Paula e Felipe

Triplicar a dose de vitamina 
D em crianças pequenas não tem 
efeito sobre os ossos ou contra 
doenças infecciosas, de acordo 
com um grande estudo realizado 
na Finlândia, publicado na terça-
-feira (29) na revista JAMA Pedia-
trics. A vitamina D é essencial para 
absorver o cálcio e em crianças 
em pleno crescimento, a deficiên-
cia da vitamina pode ter consequ-
ências graves, como raquitismo. 

É por isso que os médicos 
recomendam suplementos de vi-
tamina D para mulheres grávidas 
e crianças pequenas. Mas a dose 
ideal e o efeito mais geral sobre 
a saúde permanecem um enig-
ma, na medida em que os estudos 
realizados ao longo dos anos são 
contraditórios, não confiáveis, ou 
inconclusivos.

Um grupo de pesquisado-
res finlandeses fez o estudo com 
crianças de zero a dois anos de 
idade. O experimento foi realiza-
do apenas com crianças com pele 
branca. A pele negra produz natu-
ralmente menos vitamina D, por 
isso o estudo avisa que o resulta-
do não deve ser generalizado para 
crianças com pele mais escura, 

Triplicar vitamina D em crianças não 
ajuda ossos nem reduz infecções

Vitamina D é essencial para absorver o cálcio e em crianças em pleno crescimen-
to, a deficiência da vitamina pode ter consequências graves, como raquitismo

A Disney confirmou na ter-
ça-feira (29) que já iniciou as 
gravações de Malévola 2 e fotos 
publicadas por Elle Fanning, que 
interpreta a princesa Aurora, em 
seu Instagram mostram que ela 
está passando bons momentos 
ao lado de Angelina Jolie. “Dia de 
trazer a mãe ao trabalho no set 
de Malévola 2”, escreveu a atriz, 
irmã de Dakota Fanning. A foto 
mostra as duas de roupão branco 
muito sorridentes. Em outra ima-
gem, Angelina Jolie se posiciona 
atrás dela de modo que ela saia 
com chifres na foto.

Lançado em 2014, Malévola 
conta a história da Bela Ador-
mecida sob a perspectiva da vilã, 
interpretada por Angelina Jolie, 
que dá nome ao longa. Sua exi-
bição nos cinemas rendeu apro-
ximadamente US$ 758 milhões 

 A Amazon.com desenvolveu 
um aparelho que promete entreter 
crianças entediadas com piadas 
sob demanda. A maior empresa 
de varejo on-line do mundo lançou 
os novos recursos voltados para o 
universo infantil em sua assistente 
digital Alexa no último mês, junto 
com um alto-falante controlado 
por voz Echo Dot, de US$ 80, pro-
jetado para crianças.

O aparelho vem com o “Free-
Time on Alexa”, que permite que 
os pais desliguem o recurso de 
compras por voz, filtrem músicas 
com palavrões no streaming de 
seus filhos e estabeleçam limi-
tes de tempo para impedir que as 
crianças conversem com Alexa até 
tarde da noite.

Disney começa a gravar ‘Malévola 2’

que podem ter necessidades di-
ferentes. Durante um ano e meio, 
em 2013 e 2014, eles observaram 
quase 1.000 bebês saudáveis nas-
cidos em um hospital em Helsin-
que. Metade deles, selecionados 
aleatoriamente, receberam uma 
dose normal de suplemento de 
vitamina D a cada dois anos, ou 
seja, 400 unidades internacionais 
(UI), a unidade de medida de vi-
taminas. A outra metade recebeu 

1.200 UI.
Aos 6, 12 e 24 meses, os pais 

forneceram um registro listando 
todas as doenças infecciosas de 
seus bebês, desde otites até gas-
troenterites. E aos 2 anos, os pes-
quisadores mediram a força óssea 
das crianças. As crianças do grupo 
“normal” não ficaram mais doen-
tes e seus ossos eram tão fortes 
quanto os que receberam a dose 
tripla de vitamina.

(aproximadamente R$ 2,8 bi-
lhões). 

A continuação é dirigida por 
Joachim Ronning, de Piratas do 

Caribe: a Vingança de Salazar e 
ainda não tem previsão de es-
treia.

O estúdio também confirmou 
que Michelle Pfeiffer interpretará 
a rainha Ingrith e Harris Dickinson 
será o príncipe Philip. Chiwetel Ei-
jofor e Ed Skrein também estão no 
elenco.

 
Sinopse oficial
“Uma aventura fantástica que 

começa anos depois de Malévola, 
no qual o público aprendeu so-
bre os eventos que endureceram 
o coração da vilã mais notória da 
Disney e a levaram a amaldiçoar a 
princesa Aurora, Malévola 2 conti-
nua a explorar o complexo relacio-
namento entre a fada com chifres 
e a em breve rainha, conforme elas 
formam novas alianças e enfren-
tam novos adversários na sua luta 
para proteger os mouros e as cria-
turas mágicas que residem dentro.”

Foto divulgada pela Disney mostra cadeira das atrizes Angelina Jolie, Elle Fanning 
e Michele Pfeiffer

Imagem postada no Instagram de Ella Fanning mostra a atriz ao lado de Angelina 
Jolie, ambas caracterizadas como suas personagens

Amazon desenvolve aparelho 
para crianças inquietas

O aparelho vem com o “FreeTime on Alexa”, que permite que os pais desliguem o 
recurso de compras por vo

Um exemplo de como funcio-
nará é que o pequeno poderá dizer 
“Alexa, I’m bored” (“Estou ente-
diado”, em tradução livre) para 
receber uma sugestão apropriada 
para sua idade, ou pedir para es-
cutar uma música ou uma piada. 
Um novo recurso chamado “Magic 
Word” (“Palavra mágica”) incenti-
va as crianças a dizer “por favor” 
ao fazer perguntas para Alexa. 
Quem pagar US$ 3 por mês conta-
rá com mais recursos, como livros 
infantis da Audible e estações de 
músicas para crianças.

O Echo Dot Kids Edition inclui 
uma “garantia sem preocupações” 
de dois anos que prevê a substi-
tuição gratuita do aparelho pela 
Amazon em caso de problemas.
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Você sabia que seu pet pode desenvolver alergia à algum 
alimento que ele consome habitualmente? 

Isso acontece porque, com o passar dos anos, o sistema 
digestivo fica mais fraco e pode ter dificuldades em digerir ali-
mentos que eram comuns no dia a dia do seu pet. 

Os sintomas da alergia podem ser facilmente confundidos 
com outras doenças, por isso consulte um veterinário assim que 
perceber qualquer alteração na pele do seu pet. Fique alerta, 
cuide do seu pet.

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

O mini pig é um porquinho 
meigo, sociável e super inteligen-
te, que pode substituir animais de 
estimação mais convencionais jus-
tamente por essas características, 
mas as semelhanças com o melhor 
amigo do homem não param por 
aí. O mini pig (também conhecido 
como micro porco ou mini porco) 
atende pelo nome que você der e 
pode ser treinado para sentar, dei-
tar e usar um lugar específico na 
casa ou quintal para fazer as suas 
necessidades, podendo ser até 
mesmo a caixa de areia usada para 
gatos.

Cuidados com o seu mini 

A escovação em gatos com pe-
lagem longa é essencial. Uma vez 
por dia é o ideal, porém, se sua vida 
estiver bastante corrida, faça pelo 
menos duas vezes na semana.

 Encontre na sua pet shop es-
covas especiais para gatos de pelo 
longo. Em 10 minutos dá pra fazer 
todo o processo. Pode ser que de-
more mais um pouco se tiverem al-
guns nós, o que não é difícil em ra-
ças com pelagem comprida. Quase 
todos os gatos amam ser escova-
dos, e consideram um ato de ca-
rinho. Pode ser que hajam alguns 
que fogem a esse padrão, apesar 
disso ser raro. Aproveite pra ligar a 
TV, colocar seu programa favorito 
e enquanto isso você escova seu 
gato. 

 Não é legal ficar de 10 a 15 
minutos forçando uma escovação. 
Faça um agradinho com petisco 
antes. Com o tempo ele se acos-
tuma. Se você está com um filhote 
ou ainda vai adquirir um gato com 
pelo longo, lembre-se de acostu-
má-lo desde filhotinho, assim ele 
irá levar o processo numa boa em 
pouco tempo.

Persa
Como ja diz o nome, o gato 

Persa vem da Pérsia e também da 
Turquia. Com estatura mediana, 
seu peso varia entre 3,5kg a 7kg. 
Os gatos persa tem uma pelagem 

Mini pig entre os animais mais 
dóceis para adoção

pig
Assim como qualquer outro 

animal de estimação, o mini pig vai 
demandar alguns cuidados, como 
a vacinação contra a Leptospirose 
e Erisipela e a vermifugação.

Quanto à higiene do mini pig, 
você pode dar banho uma vez por 
semana (eles adoram tomar ba-
nho!) usando xampu neutro, usan-
do água em temperatura ambien-
te.

Como a pele do mini pig é 
muito sensível, passar um protetor 
solar nos momentos de exposição 
ao sol e hidratante para evitar o 
ressecamento nos dias mais frios 
também fazem parte dos cuidados 

que você deve ter com o seu ani-
malzinho de estimação.

Assim como os cães e gatos, o 
mini pig também pode ficar agres-
sivo e até mesmo morder, por isso 
é importante que ele seja educado.

 Alimentação
Quanto à alimentação, o ideal 

é não dar restos de comida para o 
seu mini pig (e muito menos a fa-
mosa lavagem dos seus familiares) 
porque ele pode se intoxicar com o 
sal, mas pode dar alguns legumes 
de vez em quando. O recomenda-
do é comprar ração para leitões 
(ou ração 801) em casas de ração 
ou lojas que vendem artigos para 
agropecuária, pois ela vai garan-
tir uma alimentação balanceada 
de acordo com os nutrientes que 
o seu bichinho precisa. Existem 
marcas como a Purina, Mazuri, 
Heartland, Peak Performance, Nu-
trina e Manna Pro que já vendem 
rações especiais para mini pig.

Quanto tempo vive 
um mini porco?
Além de todas as característi-

cas que o mini pig tem em comum 
com outros animais de estimação, 
o tempo de vida dele também é 
bem parecida com o tempo que 
um cachorro vive.

Um mini pig pode viver de 18 
a 30 anos, o que significa que, ele 
estando saudável, não vai sair da 
família tão cedo.Um mini pig pode viver de 18 a 30 anos 

A importância de escovar gatos com pelagem longa  
longa e densa.

 Tranquilos e carinhosos, tem 
um apego gigantesco à família. 
Mesmo com toda essa docilidade, 
eles permanecem tendo a carac-
terística típica dos felinos de in-
dependência. Isso quer dizer que 
supera bem a solidão, claro que, se 
não for por um tempo enorme.

Angorá
O querido Angorá estrela o se-

gundo lugar de nossa lista. Angorá 
é também uma cidade extinta da 
Turquia, lugar de sua origem. Seus 
pelos longos e finos se estendem 
por um corpo que pesa entre 2kg 
a 5kg.

 Em matéria de inteligência, 
o Angorá é o campeão dos gatos. 
Mas seus atributos não param por 
aí: são amáveis e parceiros. Tiran-
do a questão da pelagem, que por 
suas características exigem mais 
cuidados (falaremos disto adiante), 
ele quase não dá trabalho. Um gato 
e tanto

Sagrado da Birmânia
Não confunda gato Siamês 

com o Sagrado da Birmânia. A con-
fusão é muito corriqueira, visto 
que os dois tem a coloração pare-
cidíssima. Originária da França, a 
raça também recebe os nomes de 
Birmanês ou Burmês. Seu porte é 
considerado médio, de pelagem 

média a longa e seu peso pode va-
riar entre 4kg a 7kg.

 
Indicado para pessoas que 

moram em apê, é um tanto quanto 
brincalhão. Ele não é carente, ape-
sar de gostar bastante de passar 
tempo com a família. Super dócil.

Ragdoll
Este super peludo, categori-

zado em porte grande, nasceu nos 
Estados Unidos. Os machos podem 
pesar impressionantes 7kg a 10kg, 
enquanto as fêmeas, de 4kg a 6kg. 
A pelagem do Ragdoll é macia 
como seda e bastante extensa.

 Quebrando a regra de que todo 
felino é independente, ele gosta 
mesmo é de ter sempre gente por 
perto. Precisa de muita atenção e 
carinho. Por tanto, se você fica fora 
de casa tempo demais, esqueça ter 
um Ragdoll. O que ele tem de ta-
manho, ele tem de carente, não lida 
bem com a solidão.

Maine Coon
O Maine Coon também rece-

be o nome de American Long Hair. 
Nos Estados Unidos, é a raça mais 
antiga, e também quebra todos 
os recordes em matéria de tama-
nho grande. São super dóceis e 
tem uma convivência e adaptação 
bastante amigável com outros ani-
mais.

A simpatia da pet Nani em click fotográfico



///  Trends ///  Gazeta   ///  01 de junho de 2018Social

Sopa de capeleti, pien, lesso, polenta, galinha 
em molho, codorna e coelho al menarosto, 
cupim, galeto, churrasco de gado e porco, 

abacaxi no espeto, massa, maionese e saladas 

Sopa de capeleti, pien, lesso, codorna 
recheada, galeto, churrasco de gado, 

coelho e ovelha, abacaxi no espeto, 
tortei, maionese e saladas

Sopa de capeleti, pien, lesso, 
salsichão, galeto, churrasco de gado, 

porco e ovelha, abacaxi no espeto, 
macarrão, maionese e saladas

 Eduarda Batistella comemora a chegada do inverno

André De Marco aproveita as férias no Peru

O casal Henrique Speranza e Susana Strapazzon


