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Esta semana é muito importante para 
você, porque as experiências lhe deixarão 
em evidência. Primeiramente, é preciso dar 
atenção especial a documentos ou a assuntos 
judiciais que bloqueiam o seu crescimento. Se 
o problema não for esse, dê atenção à forma 
como você vem encarando uma experiência 
que pede da sua parte mais sabedoria para 
não cometer erros. Apesar dos desafios, você 
se sente conectado com os projetos e com a 
realização dos seus sonhos. O setor do amor 
está ampliado e aberto para desfrutar de uma 
troca mais dinâmica e amorosa. O cenário 
profissional segue agitado e com decisões im-
portantes que envolve uma figura masculina.

Roberval humilha Severo e 
toda a família Athayde, e afirma 
que deixará o dinheiro para o res-
gate de Manuela na casa de Cacau. 
Gorete dispensa Tomé. Remy rev-
ela a Laureta que descobriu tudo 
sobre Valentim. Remy incentiva 
Rosa a provocar Laureta. Roberval 
deduz que Ariella é Luzia. Luzia diz 
a Beto que interromperá os shows 
como DJ por medo de Roberval e 
Karola. Fátima e Juarez pegam o 
dinheiro do resgate. Narciso deixa 
Manuela, desfalecida, na casa de 
Severo. Laureta e Karola fazem um 
acordo com Remy. Laureta afirma 
a Karola que eliminará Januária.

O TEMPO NÃO PARA

SEGUNDO SOL

ORGULHO E PAIXÃO

AS AVENTURAS DE POLIANA

Samuca conversa com um 
médico sobre Marocas. Lalá mente 
para Carmen. Petra se anima com 
os resultados das análises sobre 
os congelados. Dom Sabino acor-
da na Criotec procurando Maro-
cas. Helen e Petra conversam com 
Marocas. Herberto se assusta com 
Dom Sabino e diz onde a filha está. 
Dom Sabino passa mal e Herberto 
o leva para o hospital. Samuca e 
Helen ficam pasmos quando Ma-
rocas diz a que ano ela pertence. 
Florêncio avisa ao Barão que El-
iseu foi hospitalizado. Samuca 
pede que Emílio investigue Maro-
cas e sua família e enfrenta Petra. 

Poliana visita Dona Branca. 
A menina pede para que Branca 
costure uma roupa para que Kes-
sya possa usar na festa da escola 
com temática dos anos 60. Em 
outro dia, Kessya vai até a casa de 
Dona Branca com Poliana e fica 
feliz com o vestido que a mulher 
costurou para ela. Durval diz que 
Raquel não irá para a festa da es-
cola por ainda estar de castigo. 
Todos começam a se arrumar para 
irem até a festa da escola. Luísa 
diz para Poliana que as duas não 
irão na festa da escola e ponto. Os 
convidados começam a chegar na 
festa e João também consegue 
uma roupa para entrar no local. 
Dona Branca se arruma e decide 
ir na festa com Mirela, como ac-
onselhou Poliana. A diretora Ruth 
faz o discurso oficial de abertura 
da festa de 50 anos da escola que 
conta com alunos e ex-alunos.

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

Nesta semana será levado a finali-
zar processos familiares ou assuntos que 
envolve imóvel(s). Atenção com a forma 
que vem encarando a experiência, prin-
cipalmente com documentos que sejam 
importantes. A ansiedade é um fator que 
o prejudica, porque está sendo levado a 
reavaliar as posturas. Não tenha medo de 
voltar atrás e fazer diferente. No amor é im-
portante entender o que está acontecendo 
com a pessoa amada.Apesar dos desafios, 
você está em crescimento e com excelen-
tes oportunidades para desenvolver sua 
vocação e seguir os seus sonhos. Atenção 
com o desperdício de oportunidades.

Nesta semana, você será levado a se 
comunicar com pessoas que colaboram 
com o seu trabalho ou que participam da 
sua rotina. É importante avaliar as regras 
e ser ético para tratar de documentos 
que são essenciais. Você está finalizando 
processos mentais e ideias, porém o seu 
maior exercício será a expressão. Avalie a 
conexão e o envolvimento que deve empre-
gar para a experiência, promovendo cura e 
ressignificação. Para o amor, é importante 
ser verdadeiro e expressar os seus senti-
mentos com mais propriedade. Pode haver 
diferenças na forma de sentir a mesma ex-
periência, o que pode prejudicar a troca.

Nesta semana, dê atenção a possíveis 
negligências ou exageros que dificultam 
investimentos e ganhos financeiros. Há 
possibilidade de documentos conflitarem 
com as oportunidades. Mas há amparo 
emocional e entendimento da experiência. 
Você vem passando por um nível grande 
de ansiedade para promover mudanças im-
portantes. Existe uma preocupação grande 
em relação ao setor financeiro ou a possí-
veis investimentos nos quais você precisa 
focar. Mas o cenário lhe propicia desenvol-
ver as suas capacidades e se valorizar. Fi-
que atento a oportunidades que lhe tragam 
reconhecimento pessoal.

Você deve dar atenção ao acúmulo de 
trabalho, que pode prejudicar os resultados 
esperados. Não negligencie nenhum tipo 
de regra ou documento importante. Tra-
balhe o emocional para processar as infor-
mações que vêm de parentes ou de pessoas 
do seu convívio. Você está sintonizado com 
vibrações mais elevadas e com a concreti-
zação dos seus sonhos. É uma boa semana 
para colocar em movimento o namoro e o 
lazer. O cenário indica uma introspecção 
maior, mas nada te impede de ficar quietin-
ho com a pessoa amada, fazendo planos a 
dois com reserva. Você está em crescimen-
to e ascensão profissional, principalmente 
para concretizar os seus sonhos.

Nesta semana, preste atenção à for-
ma como deseja interagir com amigos ou 
projetos. Há exageros e os planos podem 
se sobressair ao seu orçamento. Mas o céu 
lhe oferta bênçãos por conta de atividades 
religiosas ou filosóficas. As experiências 
lhe permitem fortalecer a fé e se sintonizar 
com uma frequência mais elevada de amor. 
No amor, é importante avaliar se os dois 
estão olhando para o mesmo horizonte, ou 
seja, se acreditam/respeitam as mesmas 
crenças e buscam os mesmos projetos. 
Atenção com interferência ou dificuldades 
na interação em atividades em grupo que 
se relacionam com o trabalho. Pode haver 
opiniões diferentes.

Nesta semana, a Lua Minguante lhe 
deixa em destaque para finalizar experi-
ências importantes. Atenção com as suas 
posturas e com o modo como vem lidando 
com a verdade e a franqueza. Há possíveis 
desfechos envolvendo documentos ou es-
tudos com os quais você esteja envolvido. 
Nesta semana, você está exposto e precisa 
avaliar os caminhos com sabedoria. A espi-
ritualidade é essencial para o seu aprimo-
ramento. É preciso avaliar se vocês estão 
na mesma sintonia e se encaram as expe-
riências com o mesmo foco e propósito. As 
decisões desta semana são significativas 
para colocar movimento apropriado para 
o futuro.

Nesta semana é importante avaliar o 
seu ponto de vista sobre experiências que 
vêm mexendo muito com o seu emocio-
nal. O mesmo pode ocorrer com estudos, 
documentos ou regras importantes. Faça 
uma varredura em seus sentimentos e em 
ideias que vem sendo reprimidas. Você 
será levado a finalizar processos emocio-
nais no campo afetivo para renovar a troca 
e estabelecer uma conexão mais leve no 
relacionamento. Apesar dos desafios que 
você vem enfrentando no trabalho, prin-
cipalmente para realizar e decidir dentro 
do grupo, tudo começa a tomar forma. As 
sementes que foram plantadas há tempos 
serão germinadas.

Nesta semana é importante avaliar 
investimentos, principalmente os do cônju-
ge, de sócios ou aqueles que estão guarda-
dos. Há documentos que devem ser revis-
tos para ancorar projetos ou envolvimento 
com amigos. Atenção com os desperdícios 
e exageros. Use a sua intuição e faça um 
julgamento justo para que as decisõe sejam 
finalizadas com sabedoria. A semana ainda 
pede de você entendimento para lidar com 
possíveis afastamentos ou imprevistos na 
relação. O seu trabalho está todo aberto e 
passa por um novo ciclo em sua rotina. As 
experiências do passado lhe trouxeram um 
entendimento maior de coisas, pessoas e 
fatos em sua vida.

Nesta semana, a vida vai lhe cobrar 
sabedoria e justiça. Atenção com a forma 
como vem finalizando experiências com 
cônjuge, sócios, parceiros, clientes ou com 
uma pessoa que seja importante para a ex-
periência. Existem documentos que preci-
sam ser encaminhados com ética e atenção 
às regras. Você está conectado a uma pes-
soa especial, com que está cem por cento 
envolvido. Porém vocês podem estar pas-
sando por processos diferentes de expe-
riência de vida e, portanto, nutrem pontos 
de vistas distintos um do outro. O trabalho 
vem empenhando, em sua vida, um proces-
so de cura forte e importante para o seu 
aprimoramento.

Nesta semana é importante finali-
zar processos importantes no trabalho 
ou com pessoas do ambiente de trabalho. 
Atenção com documentos e regras. Ser 
justo e tomar atitudes dentro da ética são 
necessários para a experiência. Repito: é 
importantíssimo fazer tudo dentro da lei, 
porque logo mais o planeta Júpiter ingres-
sa em seu signo e você pode ser cobrado 
por ele lá na frente. Se agir dentro da lei, 
nada precisará temer. É uma semana para 
finalizar, ao invés de começar. Na verdade, 
o seu foco não é o relacionamento, mas é 
possível dizer que a pessoa amada está 
meio sem saber o que fazer na vida. Nesta 
semana, esteja atento ao trabalho.

Nesta semana é importante avaliar pro-
cessos de finalizações que envolvem docu-
mentos com filhos ou o campo afetivo. Para 
a experiência é importante agir com ética e 
sabedoria. Você está sob uma nova frequência 
emocional, então as relações com as pessoas 
próximas lhe transmitem coisas boas. Avalie 
as crenças que devem ser varridas para que 
a alegria ganhe espaço. O campo afetivo é en-
volvido consideravelmente. Nesta semana é 
importante avaliar o quanto você está aberto 
para viver o amor com plenitude. Você deseja 
finalizar situações no trabalho, porém ainda 
não sabe como fazer isso. É como se o movi-
mento estivesse suspenso no momento, como 
se você precisasse priorizar outras tarefas.

Olegário sequestra Susana. 
Camilo explica a Darcy sua ideia 
de fazer um café especial, e os dois 
firmam uma sociedade. Tião se 
oferece para trabalhar para Lady 
Margareth. Petúlia e Lady Marga-
reth constatam o desaparecimen-
to de Susana. Otávio e Luccino se 
aproximam. Susana se desespera 
ao acordar ao lado de Olegário. 
Ludmila anuncia a François e Ema 
que ambos tocarão a loja de ago-
ra em diante. Josephine e Xavier 
armam contra Mariana e Brandão. 
Kléber revela a Lady Margareth e 
Darcy que as falsas provas contra 
Elisabeta desapareceram.

Na última semana, o cantor 
Wesley Safadão esteve no cen-
tro de uma grande polêmica com 
sua ex-mulher Mileide Mihaile. Os 
dois tiveram uma audiência para 
revisar os valores da pensão que 
ele paga para o filho Yhudy, de 
sete anos. Na ocasião, foi deter-
minado que o valor, que era de 
dez salários mínimos, saltasse 
para 40. De acordo com o famo-
so, ele já pagava cerca de R$40 
mil ao filho, mas o montante não 
era oficializado no processo. “Eu 
só quero regularizar tudo o que 
eu já faço, que fique registrado 
tudo o que eu já faço”, disse em 
entrevista ao SBT.

No entanto, o cearense pare-
ce não estar vivendo bons dias. 
Isso porque no último domingo 
(29 de julho), durante um show 
em Minas Gerais, Safadão se en-
volveu em um barraco com um fã, 
que atirou um copo de cerveja em 
direção ao artista por causa de 
uma selfie mal-sucedida. A amiga 

Condenado a pagar R$ 40 mil de pensão ao 
filho, Wesley Safadão briga com fã

do tal moço, que queria uma foto 
com o famoso, não teria obtido 
êxito porque o armazenamento 
de seu celular estaria cheio.

Ao perceber que seria impos-
sível fazer o registro, Safadão te-
ria devolvido o telefone à jovem, 
o que teria irritado o acompa-
nhante. Além da bebida alcoólica, 
o homem teria também xingado o 
cantor. O cantor perdeu as estri-
beiras e partiu para o ataque: “Eu 
sou tão homem quanto você. De-
veria te retirar do show, mas não 
vou fazer isso”.

Em suas redes sociais, o for-
rozeiro detalhou melhor a situa-
ção:  “Eu ainda peguei o celular 
dessa moça, tentei tirar foto. […] 
Esse rapaz, que acredito que es-
tava embriagado, o cara estava 
muito valente, acho que ele que-
ria ser mais homem que todos 
que estavam lá”. E prosseguiu: 
[…] Ele ofereceu o celular dele na 
hora lá e eu disse que o dele eu 
não pegava”, completou ele.

Fã atirou copo de bebida contra cantor
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A grife Balenciaga anunciou 
o lançamento de crocs em ver-
são scarpin, com bico fino e salto 
agulha. A marca já havia agitado 
ao lançar uma versão plataforma 
em tons de rosa, amarelo e preto 
e rapidamente virou desejo entre 

Marca publicou fota de versão scarpin com características de crocs

Balenciaga cria versão 
scarpin de crocs

os fashionistas (levando, inclusive, 
a própria marca Crocs a criar um 
modelo inédito com salto gros-
so). O novo modelo de sapato foi 
divulgado pelo Instagram oficial 
da Balenciaga e agora resta saber 
quando será vendido e onde.

 A marca de moda de luxo 
britânica Burberry incinerou 
roupas, acessórios e perfumes 
não vendidos no valor de 28,6 
milhões de libras - o equivalente 
a R$ 141,7 milhões - para preser-
var a marca. Segundo a empresa, 
a medida foi tomada para evitar 
que os produtos sejam vendidos 
por preços baixos. 

A Burberry disse ainda que 
o gás carbônico emitido com a 
queima dos produtos foi com-
pensado, tornando a ação “am-
bientalmente sustentável”.

Desperdícios na 
moda de luxo
“A Burberry tem procedi-

mentos cuidadosos para mini-
mizar o excesso de estoque que 
produzimos. Nas ocasiões em 
que o descarte de produtos é 
necessário, fazemos isso de ma-
neira responsável e continuamos 
a buscar formas de reduzir e re-
valorizar nosso lixo”, disse um 
porta-voz da companhia.

Nos últimos anos, a Burber-
ry tem se esforçado para tornar 
a marca exclusiva outra vez após 

Marca Burberry queima roupas, perfumes e acessórios 
no valor de R$ 141 milhões

um período em que falsificadores 
colocavam etiquetas em produ-
tos piratas. A empresa afirmou 
que o ano passado foi atípico, 
pois teve de destruir uma gran-
de quantidade de perfumes após 
assinar um contrato com a com-
panhia americana Coty. Como a 
Coty produziu novos estoques, 
a Burberry resolveu descartar 
10 milhões de libras em produtos 
velhos - principalmente perfu-
mes.

Custos ambientais 
da indústria da moda
A Burberry não é a única 

empresa a lidar com excesso de 
estoques de luxo. A Richemont, 
dona das marcas Cartier e Mon-
tblanc, teve de recomprar reló-
gios no valor de 480 milhões de 
euros (R$ 2,1 bilhões) nos últi-
mos dois anos. Ambientalistas 
reclamam do lixo gerado. “Apesar 
de seus altos preços, a Burberry 
não demonstra respeito por seus 
próprios produtos, pelo trabalho 
duro e pelos recursos naturais 
usados para fabricá-los”, diz Lu 
Yen Roloff, do Greenpeace.

Nos últimos anos, a Burberry tem se esforçado para tornar a marca exclusiva ou-
tra vez
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Após a onda do efeito matte 
nos lábios, o batom com efei-
to molhado volta a invadir as 
makes. Muito usado nos anos 
1990 e no início dos anos 2000, 
ele volta com força e já é o queri-
dinho das celebridades no tapete 
vermelho.

É muito comum penteados 
com tranças nos cabelos mais 
compridos. No entanto, até mes-
mo para as donas de cabelos mais 
curtinhos, as tranças podem ser 
ótimas aliadas tanta para o dia a 
dia, quanto para ocasiões espe-
ciais.

De procedimento simples e 
rápido, as tranças embutidas po-
dem ser perfeitamente compos-
tas em cabelos mais curtos, pois 
seu segredo está em respeitar a 
extensão dos fios.

Trança unicórnio
Este modelo se destaca entre 

os estilos mais escolhidos para o 
dia a dia, pois é prática e combi-
na com todos os tipos de textu-
ras, curvaturas e comprimentos 
de cabelo. Para conquistar um 

Tchau efeito matte! Batom com 
efeito molhado está de volta

De textura leve e com muito 
brilho, o batom de efeito molha-
do aparece em tons claros de 
rosa e nude e também vibrantes 
como o vermelho, dourado e vi-
nho. O gloss transparente apa-
rece também, mas aplicados por 
cima de um batom.

O gloss, que foi muito usado nos anos 1990 e 2000, volta como queridinho das 
celebridades

O glitter é capaz de incre-
mentar qualquer visual. Esse pó 
brilhante é o queridinho de muita 
gente, mas algumas pessoas sen-
tem uma preguiça de usá-lo. Isso 
porque ele não é nada fácil de ser 
aplicado e retirado da pele e, mui-
tas vezes, o resultado é muitas 

Como aplicar e remover o glitter da pele de maneira simples
Partículas de brilho espalhas pelo rosto todo? Nunca mais

Cinco estilos de tranças para cabelos curtos
belo resultado basta separar uma 
mecha grande no topo da cabeça 
(usando um cabo de pente fino), 
iniciando a trança embutida bem 
rente à raiz. Para finalizar o pen-
teado, basta considerar o tama-
nho ideal da trança.

Trança boxeadora
Adotada, principalmente, pe-

las praticantes de artes marciais 
dentro do ringue, a trança boxe-
adora é também muito querida 
pelas mulheres por favorecer um 
visual moderno e que concede li-
berdade no dia a dia. Por ser mui-
to prática, ela se destaca entre as 
ótimas opções de penteados para 
os cabelos curtos. Para fazê-la, é 
preciso dividir o cabelo em duas 
partes e fazer uma trança embu-
tida em cada lado, bem rente a 
raiz. Pode ser usada com as me-
chas bem firmes, ou então mais 
folgadas.

Tiara de trança
Outro penteado para cabelos 

curtos, mas com um toque mais 
romântico, a tiara de trança tam-
bém é conhecida como coroa de 
trança. Para fazer esse penteado 
é preciso separar uma mecha na 
lateral da cabeça (perto da ore-
lha). Nesse penteado é possível 
fazer uma trança embutida ou 
então fazer uma trança simples, 
ajustando-a como uma tiara e 
prendendo a pontinha com um 
grampo.

Trança invertida
Modelo bastante marcante 

com características modernas, é 
uma ótima opção para os cabe-
los curtos. Seu modelamento tem 
início da nuca e segue até o topo 
da cabeça, onde os fios podem 
ser finalizados com um coque. É 
possível apostar em um modelo 
de trança comum e fina ou em um 
modelo mais robusto e embutido.

Trança cascata
Muito usado em momentos 

mais elegantes, pode ser acom-
panhada de fios soltos e mode-
lados. Separando uma mecha 
grossa na lateral da cabeça (na 
linha da sobrancelha) comece 
transando a mesma. Após fazer o 
primeiro gominho, solte a mecha 
do meio e uma as outras duas. 
Em seguida, pegue uma nova me-
cha do topo da cabeça, uma ela a 
mecha central e passe ambas por 
dentro da trança de dois gomos. 
Repita esse procedimento até 
chegar a outra lateral, prendendo 
com um grampo.

partículas reluzentes espalhadas 
por toda parte. 

É necessário apenas um pro-
duto e, a maioria das mulheres tem 
ele em seu nécessaire.

O segredo está na aplicação, 
que é feita com a cola para cílios 
postiços. Ao invés de aplicar o glit-

ter diretamente na pele, o ideal é 
espalhar o produto por cima de 
uma camada de cola (com a ajuda 
de um cotonete). Além de fixar por 
mais tempo, no momento em que 
for retirar a maquiagem basta ape-
nas descolar a película que a cola 
formará.

Uma opção de finalização para a trança 
unicórnio é um pegueno coque

A trança boxeadora com as mechas 
mais soltas deixam o look mais descon-
traído

Para momentos de elegância, a trança 
cascata é uma ótima opção 

A tiara de trança é uma ótima opção 
para o dia a dia

Da nuca até o topo da cabeça, a trança 
invertida prende muito bem os fio cur-
tos
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A exposição “Os Nossos Pe-
quenos” estréia na Fundação 
Casa das Artes a partir de segun-
da-feira (06), retratando o cari-
nho e respeito com os animais e 
enfatizando momentos de poe-
sia.“Muitas vezes nossos peludos 
mostram ser os melhores compa-
nheiros. Eles têm sentimentos e 
precisam ser respeitados. Nessa 
exposição é retratado o afeto dos 
pets com seus donos e vice-ver-
sa”, destaca a artista Julia Pas-

Até a próxima terça-feira (07) 
acontece a “Semana da Amamen-
tação”, ocasião em que haverá a 4ª 
edição da escolha da Madrinha da 
Amamentação de Bento Gonçal-
ves. O 5º Mamaço está marcado 
para terça-feira, às 14h, no Sho-
pping Bento.

A Madrinha da Amamentação 
é escolhida por meio de imagem 
fotográfica e as fotos farão par-
te da confecção dos materiais de 
divulgação e publicidade relacio-

Exposição de desenhos 
aborda relação com os animais
Período de visitação na Fundação Casa das Artes é de 06 a 31 de agosto

 

O que: Exposição “Os Nossos 
Pequenos”, de Julia Pasquali
Vernissage: 06 de agosto, às 
16h
Período de visitação: 06 de 
agosto até 31 de agosto
Horário: segunda a sexta-feira, 
das 08h00 às 11h45 e das 
13h30 às 17h45
Entrada franca

SERVIÇO

O evento é alusivo à data 
de 25 de julho - Dia da Mulher 
Negra (Lei Federal 12.987, de 
2014). O objetivo é reafirmar 
a identidade, o legado e a luta 
da representatividade do pa-
pel da mulher negra dentro do 
contexto social, político, eco-
nômico e cultural, fomentando 
diálogos interdisciplinares que 
sedimentam valores éticos e 
morais de tolerância.  

 O encontro, que terá pa-
lestras e apresentações, tem 
entrada gratuita (sugere a 
doação voluntária de 1kg de 
alimento não perecível). Acon-
tece a partir das 19h desta sex-
ta-feira (03), no Anfiteatro Ivo 
Antônio Da Rold da Fundação 
Casa das Artes (Rua Herny 
Hugo Dreher, 127, bairro Pla-
nalto). 

Programação
19h - Exposição no Hall 

de entrada da Fundação Casa 
das Artes, de peças artísticas 
Afro produzidas pelo NEABI 
(Núcleo de Estudos Afro Bra-

Encontro Cultural na Casa das 
Artes celebra a mulher negra, 
latino-americana e caribenha

sileiros e Indígenas) de Bento 
Gonçalves, e também de De-
senhos elaborados pelo De-
senhista/Cartunista Douglas 
Garcia Dias.

19h - Abertura com Solana 
Côrrea – coordenadora do Mo-
vimento Negro Raízes

Palestra: “Contexto his-
tórico da mulher negra”, com 
Chaline de Souza, historiadora 
com especialização em Cultu-
ra Afro-brasileira

Povo Tradicional Religioso 
de Matriz Africana

Ângela Martins – Declama-
ção de poesias

Apresentação do Grupo de 
Capoeira Abadá

Apresentação da bailarina 
Amanda Righes

Apresentação de Danças 
Urbanas com Thais Pegoraro e 
Grupo Empodera

Apresentação de Camila 
Arioli Jazz Contemporâneo

Apresentação da dupla 
sertaneja Will e Lisi

Apresentação do Grupo 
Samba de Moça

Madrinha da Amamentação será escolhida na terça-feira

quali. 
O interesse dela pelo dese-

nho despertou quando ainda era 
criança, aos 8 anos e desenhava 
personagens dos contos de fadas.  
Em 2016, começou a fazer aulas 
de desenho para aperfeiçoar seus 
traços com a professora Marjori 
Brandolt Vaccari, tendo sua pri-
meira exposição na UCS/CARVI. 
Em 2017, com a mostra “Através 
de Um Lápis Preto” expôs em vá-
rias entidades. 

nada à Semana Mun-
dial da Amamentação 
comemorada no muni-
cípio. A programação 
alusiva prossegue no 
mês de agosto, no dia 
15, no auditório da Fa-
culdade Cenecista com 
o “III Simpósio de De-
senvolvimento Infantil 
e Rede Cegonha”, com 
o tema “Amamentação 
e Primeira Infância”.
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O menino de 6 anos cujos ví-
deos sobre brinquedos conquis-
taram bilhões de visualizações no 
YouTube lançará sua própria linha 
de animais de pelúcia, slimes e ou-
tros produtos no Walmart no pró-
ximo mês, anunciou a rede ataca-
dista na segunda-feira (30).

A estrela do canal do YouTube 
Ryan ToysReview, conhecido sim-
plesmente como Ryan, ajudou a 
selecionar os brinquedos e roupas 
que serão vendidos com a marca 
Ryan’s World, segundo a empresa 
de mídia infantil pocket.watch, que 
negociou o acordo com o Walmart.

Os produtos da Ryan’s World 
serão vendidos exclusivamente 
nas mais de 2.500 lojas do Wal-
mart nos Estados Unidos e no site 
Walmart.com a partir do dia 6 de 
agosto. Os itens serão comercia-
lizados por outros atacadistas a 
partir de outubro.

Perto de completar 30 anos 
de existência, o Mega Drive fez 
parte da infância de muitos bra-
sileiros. Console mais vendido da 
Sega, foi o único a conseguir bater 
de frente com o Super Nintendo 
em sua época, e trouxe clássicos 
que até hoje estão no imaginário 
de muitos gamers, como Sonic, 
Gunstar Heroes e Road Rash.

Porém, poucos sabem que o 
Mega Drive ganhou diversos mo-
delos desde seu lançamento em 
outubro de 1988. Se hoje temos 
até uma versão mini, na década 
de 90 a Sega chegou a colocar no 
mercado um computador que roda 
Mega Drive, um Mega Drive aco-
plado a um micro-system, e até 
um Mega Drive com tocador de ka-
raokê. Tudo isso feito em um gran-

Os participantes do WhatsA-
pp ganharam uma nova maneira 
de se comunicar: o mensageiro 
liberou as chamadas em grupo 
com áudio e com vídeo. Diversos 
usuários podem participar simul-
taneamente das videoconferên-
cias, com os mesmos recursos que 
fizeram do Skype um aplicativo 
importante no mundo dos PCs. A 
novidade vale para Android e iOS, 

O Telegram mais uma vez sai 
na frente do WhatsApp no que diz 
respeito à privacidade. A compa-
nhia adicionou a capacidade de 
proteger os chats secretos com 
senhas. O recurso foi incluído no 
Telegram X, versão mais leve e 
rápida do mensageiro lançada em 
janeiro, e aumenta ainda mais a 
segurança e privacidade dessas 
conversas.

O aplicativo está disponível 
para Android e iPhone (iOS), mas 
a função foi liberada apenas no 
sistema do Google, pelo menos 
por enquanto. O tutorial abaixo, 
que ensina a adicionar a camada 
extra de proteção nos chats secre-
tos, foi realizado em um Moto G5S 
Plus com Android 7.1.1 Nougat, a 
partir da versão 0.20.10.967 do 
Telegram X para Android.

Passo 1. Abra o chat secreto 
do Telegram X que você quer pro-
teger com senha. Toque no menu 
de três pontinhos no canto supe-
rior da tela.

Passo 2. Com o menu expan-
dido, selecione “Passcode Lock”.

Passo 3. A chave “Passcode 
Lock” estará na posição desativa-
da. Coloque-a na posição ativada 
para abrir as opções de bloqueio. 

Telegram X: como colocar senha 
em chats secretos no Android
Função liberada para app Android não é encontrada no rival WhatsApp

Escolha entre PIN (código de qua-
tro números), Password (letras e 
números), Pattern (padrão), Ges-
ture (desenho livre) e Fingerprint 
(impressão digital, exibido apenas 
em celulares com o recurso). Nes-
te tutorial, escolhemos a primeira 
opção.

Passo 4. Crie sua senha e de-
pois a insira novamente para con-
firmar. Depois da confirmação, o 
app exibirá as opções de mudar de 

senha (change passcode), desblo-
quear com impressão digital (un-
lock with fingerprint) e passcode 
invisibility (deixar senha invisível).
Passo 4. Crie sua senha e depois a 
insira novamente para confirmar. 
Depois da confirmação, o app exi-
birá as opções de mudar de senha 
(change passcode), desbloque-
ar com impressão digital (unlock 
with fingerprint) e passcode invi-
sibility (deixar senha invisível).

O aplicativo está disponível para Android e iPhone (iOS), mas a função foi liberada 
apenas no sistema do Google, pelo menos por enquanto 

Confira modelos de Mega Drive que fizeram 
sucesso nos anos 90

Mega Drive 2 é considerado o modelo mais popular

de esforço para tornar sua marca 
reconhecida mundialmente.

Sega Teradrive
No começo da década de 90, 

ter um computador em casa era 
coisa para poucos. Então, em 1991, 
a Sega firmou uma parceria com a 
IBM e lançou no Japão o Teradrive, 
que nada mais era do que um PC 
com uma entrada para cartuchos 
de Mega Drive.

O produto, porém, fracassou 
nas vendas. Em parte porque seu 
hardware já era bastante antiqua-
do para a época. Seu processador, 
o Intel 80286, tinha mais de dez 
anos de produção. Por sua rarida-
de, atualmente o Teradrive é cobi-
çado por diversos colecionadores.

Só que essa não foi a única 

tentativa de aliar o Mega Drive aos 
PCs. Em 1993, a companhia Ams-
trad lançou o Mega PC na Europa 
e na Austrália. Apesar de possuir 
especificações melhores do que 
do Teradrive, o híbrido era vendi-
do a £ 999,99 (algo próximo a R$ 
5 mil na cotação atual). Por conta 
de seu preço proibitivo, ele foi um 
fracasso de vendas e acabou sen-
do descontinuado pouco tempo 
depois.

Mega Drive 2
Em 1993, a Sega resolveu fa-

zer uma bela mudança no design 
de seu console 16 bits. Batizado 
de Mega Drive 2, o modelo, além 
de mais compacto, vinha com um 
áudio ligeiramente melhor do que 
suas versões anteriores. Como 
novidade também vinha com o 
controle de seis botões. Por ou-
tro lado, o Mega Drive 2 não tinha 
mais entrada para fones de ouvido 
e, por causa disso, nem o controle 
de volume.

Sega Mega Jet
Antes do Sega Nomad, a pri-

meira tentativa de produzir um 
Mega Drive portátil foi com o mo-
delo Mega Jet. Seu acesso inicial, 
porém, era bastante exclusivo. 
Apenas clientes da companhia aé-
rea Japan Airlines podiam alugar 
o aparelho para jogar durante os 
voos. O aparelho, que não tem vi-
sor, era ligado a uma tela LCD que 
ficava na poltrona do avião.

WhatsApp libera chamadas de 
grupo com áudio e vídeo para todos 

o sistema do iPhone.
Adeptos da edição de tes-

tes do mensageiro, chamada de 
WhatsApp Beta, têm acesso à 
ferramenta desde junho. No en-
tanto, nesta segunda-feira ocorre 
o anúncio global. Só no Brasil há 
mais de 120 milhões de usuários 
de WhatsApp. Outro mercado im-
portante, a Índia soma mais 200 
milhões de integrantes do chat.

O mensageiro mais popular 
do país não é o primeiro a oferecer 
videochamada. Recentemente foi 
a vez do Snapchat apresentar re-
curso similar, com capacidade má-
xima para 16 pessoas. Durante a 
fase de testes, as conferências em 
grupo do WhatsApp tiveram limite 
de quatro participantes. O mensa-
geiro confirmou ao TechTudo que 
este é o limite no lançamento da 
ferramenta.

“Nossos usuários gostam 
tanto deste recurso que passam 
mais de 2 bilhões de minutos por 
dia em chamadas”, disseram os 
responsáveis pelo app sobre as 
chamadas de áudio e vídeo com 
apenas uma pessoa do outro lado 
da linha.

Diversos usuários podem participar 
simultaneamente das videoconferên-
cias, com os mesmos recursos que fi-
zeram do Skype

Youtuber de 6 anos lança linha de 
brinquedos no Walmart
Produtos serão vendidos exclusivamente nas mais 
de 2.500 lojas nos Estados Unidos e no site da rede 
varejista 

Os seis canais de Ryan no 
YouTube encantaram as crianças, 
muitas vezes atraindo mais de um 
bilhão de visualizações por mês 
em vídeos em que aparece brin-
cando e analisando brinquedos. 
Sua família manteve seu sobreno-
me em segredo devido a sua idade.

Licenciamentos
A pocket.watch negociou 

licenciamentos para que diver-
sas personalidades da internet 
ampliem seu alcance por meio 
de brinquedos, roupas e uten-
sílios domésticos. Os produtos 
da Ryan’s World, criados para 
crianças de 3 anos ou mais, são 
os primeiros a chegarem ao 
mercado.

Entre eles estão camisetas 
com quatro estampas de al-
gumas das coisas favoritas de 
Ryan, como pizza.

O menino de 6 anos cujos vídeos sobre brinquedos conquistaram bilhões de vi-
sualizações no YouTube lançará sua própria linha de animais de pelúcia, slimes e 
outros produtos no Walmart no próximo mês
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A última rodada de tarifas dos 
Estados Unidos sobre US$ 200 
bilhões em produtos chineses po-
dem atingir o Apple Watch, rastre-
adores de saúde, caixas de som e 
outros acessórios montados na 
China, segundo regras governa-
mentais de tarifas.

As regras citam o relógio da 
Apple, vários rastreadores de 
atividade física da Fitbit e auto-
-falantes da Sonos. Enquanto os 
produtos tecnológicos mais vendi-

Um perfil misterioso no What-
sApp de uma suposta personagem 
chamada “Momo” ficou popular 
desde uma reportagem de um jor-
nal espanhol sobre sua existência. 
O perfil, que traz uma foto ma-
cabra, é em si inofensivo: não há 
qualquer registro de ataque ciber-
nético partindo do perfil original. 
O perigo desse tipo de pegadinha 
ou trote são as imitações, que se 
valem da imaginação e da curiosi-
dade das pessoas, principalmente 
crianças, para ameaçar, enganar e 
extorquir.

A receita para esse tipo de 
fenômeno está no mistério que 
envolve o caso e em elementos 
macabros que agravam o “mis-
ticismo”. No caso da “Momo”, a 
própria foto do perfil e o número 
estrangeiro (o primeiro perfil da 
Momo seria de um número japo-
nês) desempenham esse papel. 
Como muitas outras piadas da in-
ternet que viram “memes”, trotes 
(assim como fraudes reais) não 
raro tendem a atrair imitadores, 
pelo menos enquanto o truque 
funcionar.

Tudo lembra muito o chamado 
“Jogo da Baleia Azul”, uma corren-
te on-line de 2017 que teria levado 
mais de cem crianças ao suicídio 
(o número nunca foi confirmado). 
Assim como a “Momo” é japone-
sa, a “Baleia Azul” era russa. Se a 
“Momo” usa uma foto macabra, a 
“Baleia Azul” era uma série de de-
safios a serem realizados na ma-
drugada.

Esses elementos contribuem 
para despertar interesse, o que 

Apple Watch e Fitbit podem ser 
afetados pelas novas tarifas dos EUA
Aparelhos estão em lista para se enquadrarem na classificação de máquinas 
de transmissão de dados

dos, como celulares e notebooks, 
enfrentam pouco perigo de serem 
atingidos por taxas de importação, 
os regimentos das tarifas mostram 
que os fabricantes de acessórios 
não devem ser poupados e talvez 
tenham que considerar aumentar 
os preços de produtos usados por 
milhões de consumidores todos os 
dias.

Os aparelhos estão na lista da 
Alfândega e Proteção de Frontei-
ras dos EUA para se enquadrarem 

na classificação obscura de máqui-
nas de transmissão de dados na 
extensa lista de códigos tarifários 
dos EUA. Essa classificação está 
inclusa nos mais de 6 mil códigos 
na mais recente rodada de tarifas 
propostas pelo presidente Donald 
Trump.

Essa lista de tarifas de US$ 
200 bilhões está em uma fase de 
comentários públicos. Porém, se 
entrar em efeito na primavera, os 
produtos da Apple, Fitbit e Sonos 
podem sofrer tarifas de 10%.

Os produtos listados nas re-
gras da alfândega são o Apple Wa-
tch original, os modelos Charge, 
Cherge HS e Surge da Fitbit e os 
auto-falantes Play:3, Play:5 e SUB 
da Sonos.

As três empresas se recu-
saram comentar sobre a lista de 
tarifas. Mas, em seu documento 
no começo do mês para se tornar 
uma empresa de capital aberto, a 
Sonos disse que “a imposição de 
tarifas e outras barreiras comer-
ciais, assim como medidas comer-
ciais de retaliação, podem tornar 
necessário o aumento dos preços 
dos nossos produtos e prejudicar 
nossas vendas.”

Em foto de arquivo, Kevin Lynch, vice-presidente da tecnologia, apresenta siste-
ma operacional do Apple Watch  

‘Momo do WhatsApp’ é inofensiva, mas imitações são perigosas
faz a história ser mais divulgada, 
seja através das redes sociais ou 
da imprensa. Quem fica exposto 
a essa informação acaba tendo 
ainda mais interesse em interagir 
com uma “Momo”, caso alguma 
apareça.

Quem é a 
Momo ‘original’?
A foto usada no perfil da 

Momo vem de uma estátua japo-
nesa criada pela empresa de efei-
tos especiais Link Factory, segun-
do o site “Know Your Meme”. Uma 
imagem da estátua foi enviada ao 
Instagram em 2016 e uma versão 
recortada da mesma foi publicada 
no fórum de internet Reddit no dia 
10 de julho. Foi aí que a imagem 
ganhou popularidade, se tornan-
do assunto de um vídeo do canal 

“ReignBot” do YouTube no dia 11. 
No vídeo, três números da Momo 
foram divulgados, incluindo o nú-
mero japonês.

O trote inicialmente afirmava 
que quem adicionava o número da 
Momo para tentar contato recebe-
ria fotos assustadoras nas respos-
tas (isso nunca foi confirmado). 
Apesar do conteúdo possivelmen-
te desagradável para algumas pes-
soas, o “meme” original não trazia 
qualquer risco para os dados ou 
segurança digital. O WhatsApp in-
forma o número como inativo des-
de o dia 11, data do vídeo publicado 
no YouTube.

No Japão, o aplicativo de men-
sagens mais usado é o LINE, não o 
WhatsApp, o que diminui a proba-
bilidade de que esse perfil tenha 
sido preparado por um japonês

O perigo desse tipo de pegadinha ou trote são as imitações, que se valem da ima-
ginação e da curiosidade das pessoas, principalmente crianças, para ameaçar, 
enganar e extorquir

A Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel) terá de 
alterar a regulamentação dos 
serviços de telefonia móvel para 
impedir cobranças de mensalida-
des a clientes que comunicarem 
perda, roubo ou furto do celular. 
A decisão é do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região (TRF-4) e 
vale para todo o país. 

A ação foi ajuizada pelo Mi-
nistério Público Federal (MPF), 
que havia instaurado um inquérito 
para investigar possíveis irregula-
ridades no atendimento prestado 
pelas operadoras. Cabe recur-
so de embargos de declaração, 
em que a defesa aponta alguma 
eventual dúvida, omissão, contra-
dição ou obscuridade na decisão, 
ao próprio TRF-4.

A apuração constatou inefici-
ência dos canais de atendimento 
ao cliente, além da cobrança de 
multas por cancelamento e men-
salidades, ainda que o consumi-
dor estivesse impedido de usar o 
serviço.

O MPF chegou a recomendar 

Anatel terá que impedir cobranças 
após perda, roubo ou furto de 
celular, determina Justiça  

as alterações à Anatel e, diante da 
negativa da agência, ingressou na 
Justiça Federal em Florianópolis, 
que acolheu a ação. A Anatel re-
correu ao TRF-4, mas a 4ª turma 
da segunda instância manteve a 
negativa, por unanimidade.

“Ao tentar se eximir do dever 
de regulamentação, a Anatel dei-
xa de realizar as atribuições que 
lhe são incumbidas no tocante à 
defesa dos direitos dos usuários, 
à garantia de equilíbrio entre os 
consumidores e as prestadoras”, 
disse o juiz federal Sergio Renato 
Tejada Garcia, relator do proces-
so.

Por meio de nota, a agência 
reguladora disse que vai analisar 
a decisão quando for intimada. 
“Além disso, informamos que o 
processo regulatório da Anatel 
pressupõe elaboração de uma 
análise formal do impacto regula-
tório em caso de alteração de re-
gulamento, incluindo alterações 
que venham a ser determinadas 
pelo poder judiciário”, conclui o 
texto.

A decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) e vale para todo 
o país. 
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O VII Congresso Europeu so-
bre Cerveja e Saúde, realizado 
em Bruxelas, reuniu cerca de 160 
especialistas internacionais em 
medicina e nutrição de 24 países, 
entre eles Alemanha, Irlanda, Itália 
e Reino Unido.

Pesquisadores espanhóis do 
Hospital Clínic de Barcelona, da 
Universidade de Barcelona e do 
Centro de Pesquisa Cardiovascu-
lar (CSIC-ICCC), ressaltaram os 
possíveis benefícios da cerveja, 
com e sem álcool, na saúde car-
diovascular, obesidade, nutrição 
e prevenção do envelhecimento 
celular.

“O consumo moderado de 
cerveja junto a uma dieta saudá-
vel, como a mediterrânea, ajuda 
a prevenir complicações cardio-
vasculares maiores como o infarto 
do miocárdio ou o acidente vas-
cular cerebral”, afirmou o médico 
Ramón Estruch, do Hospital Clínic 
de Barcelona.

Segundo ele, estudos feitos na 
Espanha demonstraram que a cer-
veja sem álcool também tem um 
efeito protetor perante as doenças 
cardiovasculares.

A diretora do CSIC-ICCC, Lin-
da Badimón, destacou que a inges-
tão moderada de cerveja pode “fa-
vorecer a função cardíaca global”. 

Cientistas da Europa destacam os benefícios da       cerveja para a saúde, além de algumas curiosidades
Cientistas europeus destacaram os efeitos benéficos para a saúde do consumo moderado de cerveja, entre eles a                    prevenção de problemas cardiovasculares e respiratórios, e excluíram o mito da “barriga de cerveja”.

Quanto às quantidades considera-
das moderadas, foi explicado que 
homens podem beber dois chopps 
por dia e as mulheres podem be-
ber um.

Os polifenóis, compostos en-
contrados majoritariamente em 
alimentos de origem vegetal e 
também na cerveja, são os que po-
dem reduzir os riscos de ter AVC e 
câncer, devido a suas proprieda-
des antioxidantes.

“Na cerveja, encontramos até 
50 tipos de polifenóis que, inge-
ridos pelo organismo, têm efeitos 
benéficos sobre a pressão arterial, 
os lipídios ou resistência à insu-
lina”, explicou Rosa Lamuela, da 
Universidade de Barcelona.

A doutora de saúde publica no 
Reino Unido Kathryn O’Sullivan 
desmentiu a crença que a cerveja 
causa “barriga”, já que “não tem 
qualquer base científica”. Ela ex-
plicou que o consumo excessivo 
de qualquer tipo de álcool pode le-
var ao aumento de peso, mas não 
se feito de forma moderada.

A reidratação que a cerveja 
proporciona aos atletas após a re-
alização de exercício foi outro dos 
aspectos destacados no evento. 
O médico Manuel Castillo Garzón 
afirmou que a cerveja, ao contrá-
rio que outras bebidas alcoólicas, 

apresenta pouca quantidade de 
álcool, muita quantidade água 
(95%) e potássio, capaz de reidra-
tar os esportistas.

Dado que o exercício prolon-
gado aumenta o risco de doenças 
nas vias respiratórias superiores, 
a cerveja se coloca como um com-
plemento alimentar propício a re-
duzir sua inflamação e infecção, já 

que contém compostos polifenóis, 
garantiu ele, que atua no Hospi-
tal Técnico de Munique Johannes 
Scherr.

Outros estudos
Um estudo da Universidade da 

Pensilvânia, EUA, verificou que ho-
mens e mulheres que bebiam cer-
veja com moderação, uma a duas 

cervejas por dia para os homens e 
meia a uma cerveja por dia para as 
mulheres, registavam menor de-
clínio no HDL, o ‘bom colesterol’. 
Logo, ficam mais protegidos con-
tra doenças cardiovasculares. Fo-
ram seguidos mais de 80 mil parti-
cipantes durante seis anos.

Já um estudo realizado na 
Finlândia associa o consumo de 
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Cientistas da Europa destacam os benefícios da       cerveja para a saúde, além de algumas curiosidades
Cientistas europeus destacaram os efeitos benéficos para a saúde do consumo moderado de cerveja, entre eles a                    prevenção de problemas cardiovasculares e respiratórios, e excluíram o mito da “barriga de cerveja”.

cerveja com a redução do risco 
de desenvolvimento de cálculos 
renais. E não é baixo, uma cerve-
ja por dia reduz o risco em 40%. 
A explicação está no facto de os 
componentes da cerveja ajudarem 
a diluir a urina e aumentar o seu 
fluxo, reduzindo assim o risco de 
formar pedras. O álcool também 
pode «aumentar a excreção de 
cálcio», o principal constituinte de 
cálculos renais.

Os benefícios da cerveja
A cerveja pode proteger con-

tra ataques cardíacos. Uma equipa 
de pesquisa na Universidade de 
Scranton, EUA, revela que a cer-
veja pode reduzir a aterosclerose 
para metade e logo os problemas 
cardíacos daí decorrentes.

Também reduz o risco de aci-
dentes vasculares cerebrais (AVC) 
até 50%, segundo afiança um es-
tudo da Escola Médica de Harvard 
e da Associação Americana de 
AVC. Mais uma vez, o impacto da 
cerveja nas artérias, ao torna-las 
mais flexíveis, faz com que o flu-
xo sanguíneo melhore significati-
vamente. Como resultado, não se 
formam coágulos de sangue e o 
risco de ter um derrame reduz-se 
exponencialmente.

A cerveja ajuda a fortalecer 
os ossos. A conclusão é da Uni-
versidade Tufts, EUA, que indica  
os elevados níveis de silício – que 
promove o crescimento ósseo – 
contidos na cerveja como um ele-
mento promotor da saúde óssea.

Também reduz o risco de dia-
betes. A Universidade de Harvard, 
EUA, descobriu numa análise que 
homens de meia-idade que be-
bem um ou dois copos de cerveja 
por dia dia parecem reduzir o ris-
co de desenvolver diabetes tipo 2 
até 25%. O estudo com 38 mil ho-
mens de meia idade concluiu que o 
teor de álcool na cerveja aumenta 
a sensibilidade à insulina, o que 
ajuda a prevenir a diabetes. Além 
disso, a cerveja é uma boa fonte de 
fibra solúvel – um material dietéti-
co que ajuda a controlar o açúcar 
no sangue e desempenha um pa-
pel importante na dieta de pessoas 
que sofrem de diabetes.

A cerveja também atua na pre-
venção da doença de Alzheimer ou 
outras doenças mentais em 23%. 
A questão prende-se também com 
o fluxo sanguíneo que chega ao 
cérebro, melhorando, portanto, o 
metabolismo cerebral. O teor de 
silício presente na cerveja também 
aparenta ser responsável, uma vez 
que o silício protege o cérebro dos 
efeitos nocivos do alumínio no cor-
po – uma das possíveis causas da 
doença de Alzheimer.

Trata as insónias, uma vez que 
estimula a produção de dopamina, 
um composto prescrito por médi-
cos para quem sofre de insónias. 
De acordo com pesquisas realiza-
das na Faculdade de Medicina da 
Universidade de Indiana, EUA, a 
simples degustação de cerveja au-
menta a quantidade de dopamina 

no cérebro – e, assim, faz com que 
as pessoas se sintam mais calmas 
e relaxadas. No entanto, os aca-
démicos esclareceram que esses 
efeitos são alcançados com uma 
pequena quantidade, o equivalen-
te a uma colher de sopa de cerveja.

Pode prevenir cataratas em 
50%. Pesquisadores da Univer-
sidade do Oeste de Ontário, EUA, 
descobriram que os antioxidantes 
encontrados na cerveja podem 
proteger contra danos mitocon-
driais. As cataratas são formadas 
quando as mitocôndrias – partes 
de uma célula responsável pela 
conversão de glicose em energia 
– da lente externa do olho são da-
nificadas. O mesmo estudo refere 
também a prevenção de ateroscle-
rose.

Apesar da conhecida ‘barriga 
de cerveja’, esta bebida pode aju-
dar a reduzir o peso, segundo um 
estudo da Universidade do Estado 
de Oregon. Segundo os cientistas, 
um composto chamado xanthohu-
mol, comumente encontrado no 
lúpulo, pode diminuir as hipóteses 
de se desenvolver uma síndrome 
metabólica – uma condição que 
indica obesidade, pressão arterial 
elevada, aumento do açúcar no 
sangue e HDL (colesterol mau). 
Com conta, peso e medida, mais 
uma vez.

Curiosidades sobre a cerveja
Beber cerveja 
no copo ou na 
garrafa faz diferença?
Quando se bebe a cerveja di-

reto na garrafa, a boca entra em 
contato com os vestígios de metal 
deixados pela tampa e isso inter-
fere no sabor da bebida. Inclusive, 
uma dica para diminuir o gosto de 
metal que a cerveja pode apresen-
tar é armazenar a garrafa sempre 
em pé, para que o líquido não entre 
em contato com a tampa metálica 
e o sabor não seja afetado.

Cerveja boa é 
cerveja com espuma?
A espuma desempenha um 

papel fundamental na cerveja. Ela 
é muito importante para uma me-
lhor degustação da bebida.

A cerveja sem espuma pode 
ter defeito na fabricação, e tam-
bém existem alguns fatores que 
podem interferir na produção da 
mesma, como a limpeza do copo, 
resíduos de detergente, gordura 
ou batom.

A espuma também ajuda a 
manter a cerveja gelada por mais 
tempo, pois evita que o líquido en-
tre em contato com o ar.

Por que a garrafa 
de cerveja é 
tradicionalmente 
marrom?
Tem um motivo por ela ser 

dessa cor: o marrom da garra-
fa ajuda a proteger o líquido dos 
raios ultravioletas, além de preser-
var o sabor e o aroma da bebida.

Também existem garrafas 
verdes, criadas após a Segunda 
Guerra Mundial como sinal de qua-
lidade para a cerveja, já que são 
produzidas com um lúpulo dife-
renciado, modificado industrial-
mente e, consequentemente, mais 
caro.

Entretanto, as garrafas de cor 
verde e até as de outras cores mais 
claras não protegem a cerveja da 
luz como as garrafas de cor mar-
rom. Assim, independentemente 
da qualidade da cerveja, elas estão 
mais propícias a estragar com o 
tempo.

Cerveja escura 
favorece o sexo!
Os ingredientes das cervejas 

escuras são ricos em ferro e an-
tioxidantes, que aumentam a cir-
culação sanguínea. Esse aumento, 
por sua vez, faz com que os órgãos 
sexuais atinjam seu potencial, tor-
nando o sexo mais prazeroso.

Cerveja é 
comprovadamente 
saudável
Uma pesquisa realizada na 

Califórnia, com 128.934 pessoas 
de diversas idades (publicada na 
Revista Scientific American e di-
vulgada pelo Dr. Drauzio Varella), 
comprovou que o consumo diário 
de até 25 gramas de álcool pode 
ser benéfico para a saúde, pois 
melhora a saúde arterial e, com 
isso, ajuda a proteger o coração, a 
fortalecer os músculos e a preve-
nir alguns tipos de câncer.

Vale lembrar que o consumo 
de qualquer substância alcoólica 

deve ser moderado e seu excesso 
tem o efeito reverso, podendo tra-
zer danos graves para a saúde.

Qual o significado d
as bolhas no copo?
As bolhas presentes na es-

puma da cerveja têm relação di-
reta com a qualidade da mesma. 
Bolhas maiores servem como um 
alerta para má qualidade da cer-
veja e também indicam que o copo 
não foi limpo corretamente.

Cerveja tem gás 
na composição
Inclusive é uma combinação 

entre proteínas especiais e o gás 
dissolvido que forma a espuma da 
cerveja, enquanto o aroma é libe-
rado através da evaporação desse 
gás.

A geladeira existe 
graças à cerveja
Em 1856, o australiano James 

Herrison recebeu uma importan-
te missão: criar um aparelho que 
refrigerasse as cervejas de uma 
fábrica.

Dito e feito. Ele produziu o 
equipamento que, de início, foi 
usado para fins industriais. A par-
tir daí, a geladeira se popularizou 
e evoluiu até se transformar no 
que conhecemos hoje, tudo graças 
a cerveja.
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Todo mundo preparado para curtir o findi? A Heloisa, filha de Michele 
Perin e Bruno Benini está!

O medo do escuro na hora de 
dormir é algo que pode aconte-
cer com muitas crianças em de-
terminado momento da infância. 
A forma como os pais lidam com 
estes medos afetam a capacidade 
da criança adormecer e a quali-
dade do seu sono.  A explicação 
para esta fase prende-se, acima 
de tudo, com o fato da capacida-
de imaginativa das crianças ser 
estimulada ao máximo durante a 
infância, atingindo níveis pratica-
mente ilimitados e irrefreáveis. 

Trata-se de uma fase normal 
de desenvolvimento que, por ve-
zes, se prolonga por mais tempo 
do esperado, iniciando-se por vol-
ta dos 2 anos e estendendo-se até 
aos 8 ou 9 anos de idade. Durante 
o período, os pequenos absorvem 
tudo o que os rodeia, a um ritmo 
alucinante e, consequentemente, 
a sua capacidade de imaginação é 
gigante – o que significa que agora 
ela é capaz de imaginar coisas no-
vas e assustadoras.

Medo de escuro
E considerando que boa par-

te do dia das crianças é passado 
imersa em jogos fantasiosos (na 
companhia de dragões, dinossau-
ros e vilões), pode ser difícil des-
ligar desse mundo na hora de dor-
mir. Até mesmo coisas familiares 
que nunca foram assustadoras an-
tes, tais como o seu quarto, de re-
pente podem parecer tenebrosas, 
quando sobrepostas com o pano 
de fundo inventivo que a criança 
evocou e desenvolveu ao longo do 
dia inteiro.

Além disso, nesta fase, os 
mais pequenos ainda estão a ten-
tar aprender a traçar uma linha 
de separação entre a realidade e 
a fantasia, pelo que a possibilida-
de de uma criatura invisível estar 
debaixo da sua cama não parece 
minimamente inusitada. Adicio-
nalmente, as crianças em idade 
pré-escolar começam a perce-
ber que existem coisas e pessoas 
no mundo que podem fazer-lhes 
mal e não é raro quererem fechar 
janelas ou perguntar “e se os la-
drões entrarem na nossa casa?”. 
A função dos adultos é ajudá-las 
a compreender a diferença entre 
um perigo real (aceitar boleia de 
um desconhecido) e algo que ape-
nas parece um perigo (a “bruxa” 
no espaço vazio entre a cama e a 
parede).

Manifestações 
As manifestações clássicas 

dos medos noturnos infantis in-
cluem: medo do escuro, medo de 
seres sobrenaturais, medo de dor-
mir sozinho, medo das sombras 
e medo de ruídos. Face a um ou 
mais medos como estes, as crian-
ças podem recusar-se a ir dormir, 
ou arranjar os pretextos mais des-
cabidos para retardar ao máximo 
a hora de enfrentar a cama.

Outras apresentarão choros 
compulsivos ou sinais de ansie-

Os campos eletromagnéticos 
de radiofreqüência (RF-EMF, na 
sigla em inglês) dos celulares po-
dem ter efeitos adversos no de-
sempenho das lembranças, prin-
cipalmente em adolescentes. A 
exposição cumulativa ao RF-EMF 
durante um ano pode afetar nega-
tivamente a memória “figural”.

A conclusão é de um estudo 
que envolveu cerca de 700 jovens 
entre 12 e 17 anos na Suíça. A in-
vestigação, liderada pelo Instituto 
Suíço de Saúde Pública e Tropical 
(Swiss TPH), analisou a relação en-
tre a exposição ao campo eletro-
magnético de rádio freqüência de 
dispositivos de comunicação sem 
fio e a memória dos adolescentes.

Segundo a pesquisa, a me-
mória figural está localizada no 
hemisfério direito do cérebro, e a 
relação com RF-EMF foi mais forte 
em jovens que usaram o celular no 
lado direito da cabeça. “Isso pode 
sugerir que, de fato, o RF-EMF ab-
sorvido pelo cérebro é responsável 
pelas influências negativas”, disse 
Martin Röösli, chefe de Exposições 
Ambientais e Saúde da Swiss TPH.

O uso da comunicação sem 
fio, como o envio de mensagens 
de texto, jogos ou navegação na 

Estudo alega que radiação 
de celular pode afetar a 
memória de adolescentes

internet, causam apenas uma ex-
posição marginal ao RF-EMF no 
cérebro, não afetando diretamente 
o desempenho da memória.

“Uma característica única 
deste estudo é que utilizamos 
dados de celulares coletados das 
operadoras”, comentou Röös-
li, que ainda enfatizou que mais 
pesquisas são necessárias para 
mostrar a interferência de outros 
fatores na memória. “Os resulta-
dos da análise podem ter sido in-
fluenciados pela puberdade, o que 
afeta o uso do celular e o estado 
cognitivo e comportamental do 
participante.”

O efeito potencial da expo-
sição RF-EMF ao cérebro é um 
campo relativamente novo na in-
vestigação científica. “Ainda não 
está claro como o RF-EMF poderia 
interferir nos processos cerebrais 
ou quão relevantes são as nos-
sas descobertas a longo prazo”, 
afirmou Röösli. “Alguns riscos 
potenciais para o cérebro podem 
ser minimizados usando fones de 
ouvido ou alto-falante durante as 
ligações, especialmente quando a 
qualidade da rede é baixa e o celu-
lar está funcionando com a potên-
cia máxima.”

Pais podem ajudar as crianças a 
perderem o medo do escuro

Medo pode ser sentido em qualquer época da infância

dade, tais como tremores e suo-
res frios. Urinar na cama também 
pode ser um sintoma de medos 
noturnos. No entanto, é importan-
te ter em conta que cada criança 
lida com o medo do escuro de 
forma distinta, pelo que outras 
manifestações são perfeitamente 
possíveis.

Estratégias
Em primeiro lugar, é preciso 

identificar a causa do medo da 
criança, ouvindo-a com atenção e 
questionando acerca do motivo do 
medo. Evite brincar com ou des-
cartar os medos da criança, pois, 
aquilo que parece engraçado ou 
trivial a um adulto, tem contornos 
extremamente reais aos olhos dos 
mais pequenos.

Neste aspeto, nunca se deve 
apoiar as crenças das crianças, 
mas sim negar e destruí-las. Por 
exemplo, os pais que afirmam que 
irão “matar” o lobisomem estão 
simplesmente a confirmar a exis-
tência de tal criatura, o que de-
sassossega a criança e lhe retira 
conforto. Ao invés disso, mostre 
que não existe o monstro.

É necessário tranquilizar os 
pequenos e evitar que eles retor-
nem a dormir no quarto dos pais. 
Seja firme e os apoie para ficarem 
nas suas camas. Fazer com que a 
criança permaneça na sua cama 
é extremamente importante, pois 
só assim ela aprenderá a confiar 
que o quarto é um local seguro 
durante a noite. Em última ins-
tância, o adulto pode juntar-se à 
criança no quarto dela, evitando 
o inverso.  Caso a criança acorde 
durante a noite e chame os pais, 

deve-se perguntar novamente 
qual é o problema e, de seguida, 
dizer-lhe que está tudo bem, que 
ela está segura e nada vai inco-
modá-la, pelo que ambos podem 
dormir confortavelmente nas suas 
próprias camas.

Outra opção consiste em dizer 
à criança que será vigiada por um 
adulto, espreitando o seu quarto 
em intervalos temporais progres-
sivamente maiores (inicialmente 
de 5 em 5 minutos, depois de 15 
em 15 minutos, e assim sucessiva-
mente).Esta estratégia assegura a 
criança de que alguém irá verificar 
que está efetivamente bem.

Outras dicas
Os momentos que antecedem 

a hora de dormir devem ser feli-
zes e tranquilos. Nos 30 a 60 mi-
nutos anteriores à hora de deitar, 
a criança não deve ser exposta a 
programas televisivos com muita 
ação ou de terror; nem a jogos na 
tablete ou telefone; evitando-se 
ainda histórias assustadoras/per-
turbadoras ou outros estímulos 
inquietantes.

Devem ser permitidos objetos 
que projetem a sensação de se-
gurança na pequenada. De modo 
a proporcionar calma e conforto 
à criança, é importante deixá-la 
dormir com o seu peluche, brin-
quedo ou cobertor favorito (ou 
mais do que um ou todos se isso 
ajudar!). Caso ela queira a luz ace-
sa, é recomendável uma luz de 
presença que pode ficar ligada na 
sua configuração mais fraca den-
tro do próprio quarto. A porta do 
quarto também pode e deve ficar 
aberta.
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Curiosidade do dia: Você sabia que 99% das cadelas castradas 
antes do primeiro cio, NÃO desenvolvem câncer de mama?

Já em gatas, a castração reduz as chances de câncer de mama 
entre 40% a 60%.

Saiba mais vantagens da castração:
Em machos, a castração reduz a frustração sexual e a necessidade 

de sair em busca de “namoradas”. Ao mesmo tempo, isso diminui o risco 
de fugas, atropelamentos e brigas com outros machos.

Seu animal de estimação também pode ficar mais dócil, facilitando 
a interação e reduzindo situações problemáticas – especialmente entre 
os que tinham comportamento agressivo antes. 

Uma vez que seu cão está castrado, consulte a Simpaticão sobre 
a quantidade de comida que você deve oferecer. Em geral, os animais 
castrados consomem menos calorias.

Qualquer dúvida entre em contato conosco!
Nosso médico veterinário irá te aconselhar sobre o melhor período 

para realizar o procedimento e cuidar das necessidades específicas do 
seu cão ou gato.

Castração é mais que um ato de amor, é responsabilidade!  <3

COLUNISTA

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

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

Rua Atílio Pompermayer, 21, Botafogo
54 3452 0655

A felina Pipoca, de Jessica Deon, se protege do frio

Um aquário de água fria man-
tém a água em temperatura am-
biente. É preciso incluir um siste-
ma de filtragem. Além disso, deve 
ter uma luz para o tanque. Estas 
ajudam a promover a saúde em 
seus peixes. A Gazeta separou al-
gumas ideias e dicas para inician-
tes. Este tipo de aquário, inclusive 
é o melhor para os iniciantes, pois 
tem menores custos de manuten-
ção e ensinarão ao aquarista os 
cuidados básicos antes de irem 
para aquários mais complexos.

Peixinho Dourado 
ou Goldfish
Peixinhos dourados vêm em 

muitas variedades de tamanhos 
e cores. Muitas pessoas adoram 
as variedades mais extravagantes 
com cabeças grandes e caudas 
vistosas. Peixinhos dourados são 
ótimos para iniciantes que têm um 
aquário sem aquecimento. Estes 
peixes preferem temperaturas en-
tre 18-24 graus Celsius. Peixinhos 
dourados também tendem a ser 
porcalhões. Então, não se esqueça 
de mudar 10 por cento da água a 
cada semana. Tratar a água com 
uma desclorinador/condicionador 
de água também é uma boa ideia.

Tetras
Estes peixes pequenos são 

reconhecidos por seus corpos 
de prata e nadadeiras vermelhas 
marcantes, mas as cores podem 

Antes de trazer o seu novo pet 
para casa, certifique-se de prepa-
rar a gaiola e todos os outros aces-
sórios adequadamente, garantin-
do que a transição de lar seja o 
mais tranquila e leve possível para 
o seu novo bichinho.

Seu hamster pode viver em 
uma gaiola de metal com uma base 
bastante sólida e segura, além de 
uma abertura grande o suficien-
te para sua mão poder entrar; ou 
em um aquário de vidro com uma 
tampa que permita bastante ven-
tilação. Cubra o chão da gaiola 

Peixes para aquário de água 
doce sem aquecimento

variar de acordo com a região e a 
espécie. Estes são peixes extre-
mamente resistentes. Em alguns 
aquários eles vivem até 10 anos. 
Eles são uma espécie de peixe ati-
va que está sempre em movimen-
to. Estes peixes funcionam bem 
em temperaturas que variam en-
tre 18-28 graus Celsius. Este é um 
peixe pacífico, mas prefere viver 
em grupo. Você vai gostar de ver o 
grupo se mover em conjunto atra-
vés do aquário. Se você tiver ape-
nas um, ele tende a ser mais tímido

Neon Chinês 

ou White Cloud
Este é um outro pequeno pei-

xe que tolera temperaturas frias. 
Na verdade, algumas pessoas os 
mantém em tanques ao ar livre du-
rante o verão. Eles podem tolerar 
temperaturas tão baixas quanto 15 
graus Celsius. Eles são uma espé-
cie de peixe resistente que tende a 
viver nas áreas no meio e no topo 
do aquário. Eles preferem viver em 
grupo. A compra de 6 ou um pouco 
mais vai ajudar a promover a boa 
saúde e cor nestes peixes. Eles po-
dem viver até 5 anos com os cui-
dados adequados.

Peixinhos dourados são ótimos para iniciantes que têm um aquário sem aqueci-
mento

Cuidados essenciais com o hamster de estimação  
com serragem ou outro material 
indicado pelo seu profissional de 
confiança.

Primeiros cuidados 
Uma casinha bem ventilada e 

espaçosa, de acordo com o tama-
nho do seu hamster;

Bebedouros e comedouros 
instalados;

Rodinha para os exercícios di-
ários e brinquedos para o seu pe-
queno roedor;

Uma casinha ou túnel para ele 
dormir;

Substrato ou outros materiais 
atóxicos;

Feno ou outras folhas secas 
indicadas pelo profissional de sua 
confiança.

Depois de confortavelmente 
instalado em um local seguro, lon-
ge de janelas (hamsters não lidam 
bem com sol direto, frio ou cor-
rentes de ar muito fortes) e bem 
protegido dos outros pets da sua 
casa, dê um tempo para que ele se 
adapte ao novo lar.

Permita que ele se esconda 
na casinha ou no túnel e só o cha-
me para fora de vez em quando, 
conversando gentilmente com ele 
enquanto ele explora o seu novo 
habitat. Para um primeiro contato 
direto, tente oferecer um pedaço 
de comida e faça um carinho leve 
entre as orelhas dele enquanto o 
assiste comer.

Caso ele fuja do seu contato, 
seja paciente e tente novamente 
depois de alguns minutos. Seja 
sempre gentil e evite atrapalhá-lo 
quando ele estiver dormindo, pois 
hamsters podem ser bastante mal 
humorados ao acordarem.

Esta fase de transição deve 
durar cerca de três semanas, pe-
ríodo em que você e seu novo pet 
se ajustarão ao novo cenário. De 
qualquer forma, todos os cuida-
dos são bastante simples e podem, 
inclusive, contar com a ajuda de 
crianças. A fase de transição do hamster pode durar até três semana
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SEXTA-FEIRA - Jantar a parir das 20h

SÁBADO - Jantar a parir das 20h

DOMINGO - Almoço a partir das 11h30

Cardápio
Valor R$ 30,00 

por pessoa

Cardápio
Valor R$ 30,00 

por pessoa

Cardápio
Valor R$ 35,00 

por pessoa

RESERVAS (54) 3261-9292 | 99965-4888
SÃO MARCOS | FARROUPILHA

Social

Sopa de capeleti, pien, lesso, lingua 
com ervilha, coelho e codorna 

al menarosto, galeto, churrasco 
de gado e ovelha, cupim, tortei, 

maionese, saladas e abacaxi no espeto 

Sopa de capeleti, pien, lesso, coelho, codorna 
recheada, queijo frito, galeto, churrasco de 
gado, porco e ovelha, macarrão, maionese, 

saladas e abacaxi no espeto

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

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

A bela Sheila Numer em passeio no Caminhos de Pedra

Lucivani Variani fez aniversário na última quarta-feira (01). Parabéns!


