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 Homens que se tornam pais mais tarde 
têm chance maior de ter um filho com 
traços típicos - e positivos - de “nerds” 
e “geeks”, diz um estudo publicado no 
Reino Unido. Páginas 08 e 09

Filhos de homens mais 
velhos tendem a ser nerds
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Nesta semana são evidenciadas ex-
periências familiares que podem acionar 
documentos importantes envolvendo o 
imóvel ou as próprias relações. É impor-
tante ser justo e avaliar o seu julgamento. 
O cenário traz exageros e desgaste para 
interagir com uma pessoa importante. A 
fase é boa para empreender ou realizar 
novos projetos. Você está no caminho certo 
e precisa interagir com maior flexibilidade. 
Atenção com desafetos, competitividade, 
desarmonia ou rivalidades no ambiente de 
trabalho.

Luzia confessa que está sen-
do chantageada por Remy, e Beto 
não gosta. Ícaro e Rosa se amam, 
mas o rapaz a acusa de ter se ven-
dido para Laureta e pede que ela se 
afaste dele. Doralice visita Maura e 
Selma e se dispõe a ajudá-las com 
a gravidez. Roberval arma contra 
Edgar. Zefa se preocupa com o 
novo emprego de Edgar. Nice faz 
sucesso no restaurante de Ca-
cau. Gorete resiste às investidas 
de Tomé. Laureta tenta fazer com 
que Rosa revele o paradeiro de Lu-
zia. Ícaro descobre que Manuela 
se uniu à família de Narciso para 
traficar drogas. Karola insinua a 
Beto que Remy está envolvido com 
Luzia. Valentim vê Karola entregar 
dinheiro a Remy e questiona a mãe. 

O TEMPO NÃO PARA

SEGUNDO SOL

ORGULHO E PAIXÃO

AS AVENTURAS DE POLIANA

Agustina estranha a conversa 
entre Marocas e Dom Sabino. Eli-
seu discute com Barão. Petra ouve 
Emílio afirmar que pode provar a 
verdadeira identidade das pessoas 
congeladas. Dom Sabino foge com 
a família da Criotec. Paulina decide 
falar com Barão. Barão ameaça 
Lalá para não contar seu segredo 
para Paulina. Paulina reclama da 
presença da família de Dom Sab-
ino. Betina se demite da Samvita. 
Monalisa e Marino ficam intrigados 
com os dois homens trabalhando 
na ilha. Samuca pensa em Maro-
cas. Paulina desafia Marocas a 
provar sua história. Emílio entrega 
o resultado do exame da familiar 
de Dom Sabino para Samuca.

Poliana e Kessya veem o que 
os dois fazem com Luigi. Mário 
e Benício espiam Sr. Pendleton 
e anotam um código que está na 
mãe dele. Poliana, Kessya e Luigi 
fogem dos meninos encrenquei-
ros. Luísa diz para Durval que ele 
não irá tirar Poliana dela. Poliana 
chega com Kessya e Luigi aonde 
João mora escondido na escola e 
deixa o garoto incomodado. Jefer-
son diz aos pais que Kessya dever-
ia sair da escola Ruth, mas Gleyce 
responde que fará sempre de tudo 
para que a filha continue a estudar 
lá para ter um futuro brilhante.

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 ficam em destaque as-
suntos trazidos pelo cônjuge, por sócios, por 
clientes ou por uma pessoa importante para 
a experiência. É essencial filtrar as infor-
mações e avaliar as condições de uma for-
ma ética e sábia. Você está sendo levado a 
reavaliar as suas decisões e a ponderar suas 
atitudes. Atenção com documentos e regras 
que vêm do “outro” e que precisam ser ajus-
tadas. A coragem para mudar e seguir de 
acordo com convicções que têm mais a ver 
com você é um fator importante para assu-
mir posturas viáveis no campo profissional.

Nesta semana são ativadas expe-
riências no trabalho e na sua rotina. É 
importantíssimo avaliar regras, normas e 
documentos importantes para o seu des-
envolvimento. Caso tenha funcionários, o 
momento é ainda mais delicado para tratar 
de documentos. Atenção com desperdícios 
de oportunidades por conta de estudos e 
informações que precisam ser atualizadas. 
O trabalho é tocado significativamente. 
Avalie a forma como está interagindo com 
as pessoas do trabalho e como está execu-
tando as pequenas tarefas do dia.

Nesta semana, uma conversa impor-
tante o leva avaliar como deseja interagir 
com namoro e afetos. Você está sendo le-
vado a analisar profundamente a qualidade 
da troca, colocando em foco a autoestima. 
Atenção com os exageros emocionais. Você 
está em processo de autocura por meio do 
entendimento de cicatrizes que ainda estão 
abertas. Há excelentes oportunidades que 
estão sendo edificadas por meio do seu em-
penho e dedicação. Não esmoreça e conti-
nue se esforçando diariamente, porque em 
breve o cenário se abrirá grandemente.

Nesta semana haverá um agito que 
toca pessoas do seu convívio e a sua co-
municação para interagir com outras ideias 
e informações. É importante se expressar 
com clareza e seguir com flexibilidade e 
movimento. Atenção com regras e nor-
mas. Os parentes passam por uma fase de 
decisões importantes, então pode haver 
exageros. Você está em processo de cres-
cimento e concretização de sonhos profis-
sionais. Porém, nesta semana, esteja atento 
ao acúmulo de trabalho e informações que 
não podem ser negligenciadas. É essencial 
averiguar informações, atualizar os estu-
dos e avaliar documentos que interferem 
em sua atuação no trabalho.

Nesta semana é importante avaliar 
como deseja prosseguir com negociações 
ou acordos que envolvam os recursos ma-
teriais. O céu traz tensões e pede sabedoria 
e ética para tratar da experiência, porque 
pode haver desperdício. Outro fator impor-
tante é que a experiência pode se relacio-
nar com os filhos ou com o campo afetivo. 
É preciso fazer um planejamento financeiro 
mais adequado para não cair em desperdí-
cios. No trabalho, é preciso avaliar se você 
está encaixado com o que de fato gosta ou 
se está alinhado com a sua vocação. Você 
está passando por um processo transfor-
mador no campo do amor.

Esta semana é muito importante para 
você. Você ficará em evidência para tomar 
decisões importantes e será testado em 
sua franqueza. É importante entender o 
momento que vem acontecendo e o modo 
como deseja direcionar assuntos com estu-
dos, viagens a outras cidades e resoluções 
com documentos que envolvem a família 
ou o imóvel. O cenário profissional está to-
talmente aberto, porém é necessário cem 
por cento de esforço e dedicação. É impor-
tante desenvolver a autoestima para esta-
belecer metas viáveis para a rotina. Você 
pode encontrar desafios para se relacionar 
com uma específica no trabalho.

Existem comentários ou ideias que 
tocam o seu emocional e interfere em seu 
julgamento com pessoas próximas ou pa-
rentes. É importante avaliar e silenciar, 
porque pode errar em seu julgamento. 
Trabalhe o seu emocional possíveis me-
dos, angústias e informações que tem a 
necessidade de ocultar. Nesta semana há 
uma melhora no cenário de trabalho, mas 
o momento ainda requer atenção e, princi-
palmente, reavaliação sobre suas posturas 
e decisões. Com o ingresso de Vênus no se-
tor da comunicação, você encontrará ajuda 
para fazer contatos comerciais viáveis no 
trabalho.

Nesta semana são tocados projetos 
e envolvimento com amigos. É importante 
dar atenção a desperdícios ou a exageros 
financeiros. Você está propenso a exage-
rar. Fique atento a possíveis julgamentos 
que interferem nas relações com amigos 
ou na execução de projetos. A semana está 
aberta para conduzir a rotina com maior 
leveza, porém as atividades e responsabili-
dades são altas. É fundamental priorizar as 
atividades e seguir consciente da fase de 
prosperidade que deve ser planejada para 
não haver desperdícios. Com o ingresso de 
Vênus em Libra, seu regente natural, am-
pliam-se a autoestima e a satisfação.

Nesta semana são ativadas experiên-
cias profissionais e metas importantes. 
Fique atento a tumultos de informações 
que podem gerar fofocas ou comentários 
que o deixam exposto. É muito importante 
avaliar a experiência com ética e sabedoria. 
Podem ser ativados documentos importan-
tes e necessários para a experiência atual. 
Você está em crescimento, mas precisa se 
equilibrar emocionalmente, mediante as 
informações recebidas. As metas e os ob-
jetivos profissionais estão ampliados consi-
deravelmente. Para dar certo, é importante 
ser flexível e avaliar as possibilidades e in-
formações que chegam até você.

Nesta semana são ativados estudos e 
documentos importantes, que não podem 
ser negligenciados. Mudar a sua forma de 
pensar e reavaliar as crenças são atitudes 
necessárias para injetar crescimento e 
prosperidade em sua vida. Filtre com sabe-
doria as informações e estudos filosóficos. 
O autoconhecimento é essencial. A entrega 
no relacionamento passa por curas, porque 
existem cicatrizes abertas. Muito das ex-
periências que você vem trocando com a 
pessoa amada está passando por um filtro 
emocional. O cenário afetivo passa por ava-
liação das ideias, para entender se os dois 
estão “dentro do mesmo barco”. 

Nesta semana são acionadas expe-
riências de transformação e cortes para 
lidar com amizades ou projetos. Atenção 
com desperdícios de energia e exageros 
no trato com algumas pessoas. Dê atenção 
a investimentos e crie estratégias para 
resolver documentos importantes, princi-
palmente aqueles que se relacionam com 
projetos nos quais você tenha papel de li-
derança. Você está em crescimento e a sua 
imagem profissional fica cada dia mais for-
te e evidente. A sua evidência pode incomo-
dar algumas pessoas, então você precisa se 
desenvolver para que essa experiência não 
interfira negativamente em seus objetivos.

 Lady Margareth manda Xa-
vier eliminar Vicente. Josephine 
pede que Edmundo não condene 
Brandão. Xavier manda Virgílio 
vigiar Mário/Mariana. Amélia 
agradece Ema por tê-la ajudado 
com Jorge. Josephine procura 
Rômulo. Susana engana Olegário. 
Julieta fica constrangida com os 
comentários de Ofélia. Virgílio 
segue Mário/Mariana até a ofici-
na e Otávio defende Luccino do 
irmão. Rômulo incentiva Brandão 
a falar com Edmundo. Aurélio con-
sola Julieta. Charlotte pede para 
conversar com Lídia. Brandão 
procura Edmundo. Darcy impede 
Xavier de atentar contra Vicente. 
Edmundo não acredita na versão 
de Brandão. 

O divórcio de Angelina Jolie 
e Brad Pitt continua rendendo 
polêmica nos Estados Unidos. 
Iniciado em 2016, o processo de 
separação ainda está em curso 
e chegou a um novo impasse na 
terça-feira, 7, quando a advoga-
da de Angelina protocolou uma 
petição afirmando que Pitt não 
paga pensão alimentícia para os 
seis filhos do casal há um ano e 
meio.

“Ele [Pitt] tem o dever de 
pagar pensão alimentícia. Até o 
momento, nenhuma contribui-
ção significativa foi feita desde a 
separação”, diz a petição da ad-
vogada Samantha Bley DeJean, 
obtida pela emissora norte-a-
mericana NBC. “Como os acor-
dos informais para o pagamento 
das despesas das crianças não 
foram respeitados, [Angelina] 
pretende fazer uma intimação 
para forçá-lo a tal”, continua o 
pedido.

“O objetivo de Angelina com 

Angelina Jolie diz que Brad Pitt nunca 
pagou pensão alimentícia

essa petição é encerrar esse ca-
pítulo de uma forma que crie um 
caminho para o próximo estágio 
da vida deles e permita aos dois 
criarem os filhos de forma con-
junta”, disse Mindy Nyby, asses-
sora da atriz, para a NBC.

O site TMZ ouviu fontes liga-
das a Brad Pitt, que afirmam que 
o ator pagou milhões de dólares 
em pensão alimentícia e preten-
de provar isso no processo de 
divórcio. Segundo o site, apesar 
do valor definido nos acordos in-
formais, o ator teria pago muito 
mais do que isso e está chateado 
com as alegações feitas por sua 
ex-mulher.

Um dos casais mais podero-
sos de Hollywood, Angelina Jolie 
e Brad Pitt tiveram um relacio-
namento de 12 anos que resul-
tou em três filhos: Shiloh, Knox e 
Vivienne. Durante o casamento, 
o ator também adotou oficial-
mente os três filhos adotivos de 
Angelina: Maddox, Pax e Zahara.

Um dos casais mais poderosos de Hollywood, Angelina Jolie e Brad Pitt tiveram 
um relacionamento de 12 anos que resultou em três filhos
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Não tenha medo 
das cores
Uma vez decidido por esta 

estética, você automaticamente 
assina o contrato das cores. E não 
há o que temer. Quando combina-
das de forma harmônica, elas vão 
compor exatamente o objetivo da 
pop art, que é um ambiente ex-
cêntrico e único.

É claro, não vá sair pintando 
todas as paredes da sala de rosa 
ou verde. Saiba selecionar um 
espaço para extravasar e outros 
para amenizar, até mesmo para 
que os detalhes não se percam 
em meio ao caos e possam ser 
devidamente apreciados.

Para quem tem medo de sair 
colocando tinta colorida, também 
é possível usar os tons impac-
tantes nos móveis e acessórios 
decorativos, sem precisar neces-
sariamente pintar as paredes, ok?

Aposte nas formas 
geométricas
As formas geométricas são 

alguns dos principais elementos 
da pop art, muito por serem bem 
características dos anos 50 e 60, 
época em que o movimento se 
iniciou na Inglaterra e logo depois 
apareceu nos Estados Unidos, li-
derado pelo icônico Andy Warhol.

Mesmo com uma constante 
mistura de objetos, a estética é 
organizada e linear, com formas 
sempre muito bem definidas. 
Você pode usar quadrados mis-
turados com triângulos, mas am-

Truques para inserir o Pop Art na decoração da casa 
bos precisam conversar e manter 
uma sensação de continuidade.

Na sala, por exemplo, você 
pode usar um aparador retrô com 
linhas firmes e, ao lado de um sofá 
estruturado e de pés altos, você 
pode colocar pufes redondos.

Os quadros são 
itens essenciais
As formas geométricas são 

alguns dos principais elementos 
da pop art, muito por serem bem 
características dos anos 50 e 60, 
época em que o movimento se 
iniciou na Inglaterra e logo depois 
apareceu nos Estados Unidos, li-
derado pelo icônico Andy Warhol.

Mesmo com uma constante 
mistura de objetos, a estética é 
organizada e linear, com formas 
sempre muito bem definidas. 
Você pode usar quadrados mis-
turados com triângulos, mas am-
bos precisam conversar e manter 
uma sensação de continuidade.

Na sala, por exemplo, você 
pode usar um aparador retrô com 
linhas firmes e, ao lado de um sofá 
estruturado e de pés altos, você 
pode colocar pufes redondos.

A escola do ambiente
Por se utilizar de muita in-

tensidade, este estilo de deco-
ração pode acabar se tornando 
um pouco pesado. Por isso, pen-
se bem em qual cômodo da casa 
você pretende explorar as suas 
inspirações.

Para ambientes totalmen-

Um dos diferenciais da Pop Art é a excentricidade das cores

Para quem tem medo de sair colocando tinta colorida, também é possível usar os 
tons impactantes nos móveis e acessórios decorativos

te imersos na estética, prefira 
os espaços maiores como a sala 
ou a cozinha. Nos quartos, onde 

o objetivo maior normalmente 
é descansar e o tamanho é mais 
limitado, tome cuidado com o 

excesso de cores e prefira ape-
nas alguns toques mais sutis do 
estilo.



///  Trends  ///  Gazeta   /// 10 de agosto de 2018beleza

A calvície masculina pode dar 
seus primeiros sinais em idades 
variadas e em diferentes graus 
de manifestação, cabe ao homem 
se importar ou não com isso. Na 
maioria dos casos, ela ocorre por 
conta da genética do homem, o 
que provoca a queda capilar pro-
gressiva, mas existem casos em 
que se manifesta de forma pre-
coce, até mesmo em homens com 
cerca de 20 anos.

Como é feito o 
tratamento para 
calvície masculina?
Após consultar o médico e ter 

um diagnóstico completo, visto 
que as causas da calvície podem 
não ser genéticas (podem ser psi-
cológicas ou químicas), inicia-se o 
tratamento com foco no seu diag-
nóstico. Primeiramente são recei-
tados medicamentos para queda 

O tratamento para tratar a calvície masculina 
de cabelo que tanto podem inibir 
a produção de DHT (testosterona 
e seus derivados, onde a principal 
é a di-hidrotestosterona), quanto 
podem estimular o crescimento 
saudável dos cabelos. A influência 
do DHT no couro cabeludo pode 
variar de pessoa para pessoa. Os 
tratamentos são divididos em três 
fases: a primeira etapa é quando 
ocorre o crescimento dos fios, que 
dura de três a cinco anos; A se-
gunda parte ocorre um período de 
transição conhecido por catágeno 
onde os fios morrem, mas perma-
necem unidos ao folículo capilar; 
e a terceira fase, a final, é a fase 
que chamamos de telógena, onde 
os novos fios nascem e empurram 
os mortos.

Para casos mais sérios em 
que os remédios não surtiram 
nenhum efeito, existe a possibi-
lidade de procedimentos cirúrgi-

cos. No caso dos procedimentos 
cirúrgicos existem dois caminhos: 
Implante capilar e o transplante 
capilar.

O implante capilar masculino 
tem um custo bastante alto e, para 
os mais perfeccionistas, o mate-
rial utilizado embora seja parecido 
não é idêntico ao cabelo natural.

O transplante capilar é um 
procedimento que realoca os 
folículos capilares que não tem 
predisposição para a calvície na 
região. Quando eles são “transfe-
ridos”, o cabelo volta a surgir na 
área afetada. Esse procedimento é 
único com solução definitiva para 
a calvície hereditária.

Resumindo: O implante ca-
pilar é diferente do transplante. 
Implante é a colocação de um 
cabelo não natural na região, e o 
transplante utiliza fios do próprio 
paciente.

Mesmo entre os homens menos vaidosos, não existem muitas outras coisas que podem afetar mais a autoestima do que o 
cabelo – ou a queda dele

A Glutationa é o principal an-
tioxidante produzido pelo corpo, 
é encontrada em todas as nossas 
células e fundamental para o bem 
estar celular. Ela é sintetizada a 
partir dos aminoácidos L-Cistei-
na, L-Glutamato e L-Glicina, e é 
responsável pela proteção do or-
ganismo contra os agressores que 
aceleram o envelhecimento, prin-
cipalmente da pele, e predispõe a 
doenças degenerativas. Os 4 prin-
cipais oxidantes (radicais livres) 
do corpo são radical superóxido 
(O2-), radical hidroxila (OH-); radi-
cal peroxil (RO2-) e radical alkoxil 
(RO-). A síntese da Glutationa é 
de suma importância para o corpo 
por apresentar melhora no clare-
amento da pele e por não trazer 
efeitos colaterais indesejáveis, es-
pecialmente quando ela age junto 
à enzima “glutathioneperoxidase” 
considerada um dos fatores de 
longevidade.

O efeito clareador ocorre 

Clareamento da pele com Glutationa

Ação antioxidante mais importante para a saúde e bem-estar da pele

de duas maneiras diferentes
A glutationa se liga na enzima 

tirosinase, inibindo a produção de 
melanina, que é a responsável pelo 
escurecimento da pele.

Tem ação antioxidante que 
bloqueia a formação da melanina.

Como a glutationa melhora 
a saúde de cada célula do corpo, 
automaticamente ela melhora ca-
belos e unhas. Manchas de rugas 
também podem ser minimizadas e 

evitadas com o aumento dos níveis 
de glutathiona no corpo. Cremes 
convencionais de clareamento 
da pele não são tratamentos efi-
cazes e duradouros como muitos 
pensam. Grande parte dos cremes 
que prometem esses benefícios à 
curto prazo são na verdade lesivos 
ao corpo e com produtos químicos 
agregados à formulação.

A glutationa é como um su-
plemento de saúde total do corpo 
e é muito mais que um clareador 
de pele, ela é a ação antioxidan-
te mais importante para a saúde 
e bem-estar, e o nosso corpo não 
absorve da forma correta quando 
ela é utilizada em cápsulas. Então 
outra opção para o uso é com o uso 
de precursores dela que produzem 
o mesmo efeito antioxidante: N-A-
cetil Cisteina, L-Glutamina e L-Gli-
cina. A suplementação com esses 
nutrientes demonstrou melhoria 
nos resultados. Consulte seu der-
matologista antes de iniciar o tra-
tamento com a Glutationa.

Glutationa melhora a saúde da pele

Mitocôndrias são pequenas 
baterias geradoras de energia 
dentro das células do corpo, e 
a sua disfunção promove baixa 
energia celular que é o resultado 
do envelhecimento.  Pesquisado-
res descobriram que certas ati-
vidades nas mitocôndrias e nos 
fibroblastos em determinados 
locais do corpo diminuíram signi-
ficativamente com a idade. As cé-
lulas que produzem colágenos e 
elastina são as responsáveis pela 
estrutura da pele suave e sem 
rugas. Conforme vamos enve-
lhecendo, as mitocôndrias geram 
radicais livres, que causam danos 
oxidativos e comprometem as 
estruturas do DNA mitocondrial, 
acelerando assim, o envelheci-
mento da pele. E conforme isso 
vai acontecendo a pele vai fican-
do seca, fina e com rugas.

Para recuperar a pele com 
aspecto jovial, deve-se aumentar 
a produção de energia das mito-
côndrias em suas células, repa-
rando os danos.

Separamos alguns exemplos 
de nutrientes que melhoram a 
função da mitocôndria

PQQ 
(pirroloquinolinaquinona)
A pirroloquinolinaquinona 

energiza as células e neutraliza 
os radicais livres que danificam 
e matam as mitocôndrias. Elas 
agem como um catalisador den-
tro das células e auxiliam o corpo 
na produção de mais energia em 
novas mitocôndrias. É muito mais 

Mitocôndrias e o poder no 
antienvelhecimento

eficiente do que qualquer outro 
antioxidante. O DNA mitocon-
drial é bastante propenso a danos 
causados por pró-oxidantes e a 
pirroloquinolinaquinona protege 
contra este tipo de dano. É en-
contrado em quantidades míni-
mas em alimentos, mas pode ser 
ingerido como forma de suple-
mento, gerando efeitos notáveis.

CoQ10
A CoQ10 é conhecida como 

ubiquinona e é a forma preferida 
e mais eficiente para energizar 
as células. É um antioxidante po-
tente que neutraliza os radicais 
livres. O ubiquinol é a versão re-
duzida da coenzima Q10. Eles são 
na verdade a mesma molécula, 
mas quando a CoQ10 é reduzida 
ela adquire dois elétrons, o que a 
transforma no que chamamos de 
ubiquinol. Com essa conversão 
ocorrendo milhares de vezes por 
segundo dentro da mitocôndria a 
energia é produzida. Com o enve-
lhecimento a produção de CoQ10 
começa a declinar, tornando-se 
importante o uso desse suple-
mento, especialmente na forma 
de ubiquinol, pois é mais facil-
mente absorvido. Para uma me-
lhor absorção é indicado o consu-
mo de muitos vegetais de folhas 
verdes, que são carregados com 
clorofila e a exposição ao sol tam-
bém é um fator indicado. O con-
sumo de gordura saudável auxilia 
muito o organismo, então refei-
ções com azeite de oliva óleo de 
coco ou abacate podem ajudar.
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Neste sábado, dia 11, aconte-
ce mais uma edição do Brique na 
praça Centenário. O evento bene-
ficente foi criado em 2002 por um 
grupo de entidades do município.

O objetivo é integrar institui-
ções assistenciais do munícipio e 
pessoas  físicas, comercializando 
produtos de qualquer natureza, 
produzidos ou recebidos em doa-
ção pelas mesmas. Os valores ar-
recadados com brique proporcio-
nam melhorias para o evento, em 
questão de recursos necessários 
a manutenção dos projetos. Ago-
ra foi redefinido como um espaço 
filantrópico, técnico agrícola, eco-
lógico, educacional, assistencial, 
de desenvolvimento social e eco-
nômico de combate à pobreza, vo-
luntariado, artístico, cultural, onde 
os expositores realizam comer-
cializam e expõe seus produtos e 
materiais, no total serão 18 expo-
sitores.

Os produtos serão divididos 
em setores de alimentação, arte-
sanato e vestuário.

A 11ª edição do evento será 
uma Edição Comemorativa aos 16 
anos da Feira em Bento Gonçal-
ves, com opções variadas e preços 

O escritor e palestrante Mar-
cos Piangers de 38 anos, estará na 
cidade no dia 11 de agosto, véspera 
do Dia dos Pais, em palestra sobre 
paternidade, título que o tornou 
reconhecido no país pelos best-
-sellers “O Papai é Pop” 1 e 2, “O 
Poder do Eu Te Amo” e “O Papai é 
Pop Em Quadrinhos”, totalizando a 
venda de mais de 250 mil cópias.

Sua palestra será baseada nos 
erros e acertos na paternidade 
moderna, desafios para criar filhos 
felizes e as experiências vividas ao 
lado da esposa e filhas. Piangers 
se apresenta no Hotel Dall’Onder, 
às 20h do dia 11 de agosto.

Marcos Piangers faz palestra 
em Bento Gonçalves
Autor de “O Papai é Pop” estará na cidade dia 11 de agosto

Marcos Piangers tem 38 anos e é autor do best-seller “O Papai é Pop”

11ª edição do Brique da Praça acontece neste sábado

em conta, o evento contará com a 
presença de artistas e grupos de 
dança locais, distribuição de tortas 
e refrigerantes e prestação de ser-
viços gratuitos.

As Feiras acontecem na Praça 
Centenário, das  8hs às 16hs.

O Brique da Praça já 
tem definidas para as 
edições de 2018, 
11/Agosto, Praça Centenário;
08/Setembro, Praça Centená-

rio;
06/Outubro, Praça Centená-

rio;
13/Outubro, Praça Vico Bar-

bieri (Extra);
10/Novembro, Praça Cente-

nário;
08/Dezembro, Praça Cente-

nário.
Aos interessados em partici-

par do evento como expositores, 
o contato deverá ser feito dire-
tamente com a administração do 
evento na sede da Instituição Pe-
queno Grande Campeão, de segun-
da à sexta, das 14hs às 16hs, na rua 
Júlio de Castilhos, 251, Sala 12, no 
Edifício Regina Margherita, Cen-
tro. Para mais informações (54) 
3453-7193 ou (54) 999283380

* O calendário poderá sofrer 
alterações, mas serão avisadas via 
site/blog www.briquedapraca.com

Os produtos serão divididos em setores de alimentação, artesanato e vestuário

O evento beneficente foi criado em 2002 por um grupo de entidades do município

Neste domingo acontece 
o Fundaparque Music festival, 
reunindo uma gama de artistas 
locais. A primeira edição do festi-
val contará com bandas de vários 
estilos, food trucks, beer trucks, 
cervejas artesanais e espaço 
para carros antigos. Alugumas 
bandas já foram divulgadas pelo 
evento, são elas: Banda Malvina’s 
Rock, Rainha de Espadas, Os Pe-
licanos, ¥Antro RocK & WinE®, e 
show sertanejo com Filipe Girar-
di.

Fundaparque Music Festival 
acontece neste domingo

O comando das cervejas ar-
tesanais: Kombi Juudith Bier e 
Drinks Temáticos com Onzi Party 
Bar.

Para a gastronomia, o food 
truck do Chef Itacir Pilan.

Haverá espaço para veículos 
antigos, para quem quiser expor 
o seu, o grupo Gaúchos ao Qua-
drado estará presente no evento. 
Com início marcado para às 13hrs 
e encerramento às 20hrs. O valor 
da entrada é de R$10 e o estacio-
namento no mesmo valor.
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Tekken 7 terá mais um lutador 
especial inesperado: o vilão Ne-
gan, do seriado e quadrinhos The 
Walking Dead. O anúncio foi feito 
pela Bandai Namcodurante a final 
do EVO 2018, torneio de jogos de 
luta, onde também foram revelados 

Pode parecer apenas um jei-
tinho para driblar os preços de 
produtos originais, mas usar car-
regadores de celular estragados, 
falsificados ou defeituosos apre-
senta perigos reais.

Eles podem afetar o funciona-
mento dos aparelhos ou, em casos 
mais preocupantes, machucar o 
usuário.  

A própria Apple, uma das prin-
cipais fabricantes de celular do 
mundo, já criticou publicamente 
sites de vendas online por terem 
em seu catálogo produtos falsifi-
cados, o que poderia, segundo a 
gigante da tecnologia, até colocar 
vidas em risco.

Ao mesmo tempo, principal-
mente após os casos de baterias 
“explosivas” dos Galaxy Note 7 da 
Samsung, há muita especulação 
sobre o tema. O site Boatos.org, 
por exemplo, que vem desmentin-
do notícias e correntes falsas no 
Brasil desde 2013, já provou que 
dezenas de rumores relacionando 
carregadores de celular a ferimen-
tos e mortes eram mentira.

Entenda aqui o que dizem or-
ganizações que são referência na 
área de segurança do consumidor.

Choques elétricos
A organização britânica Tra-

ding Standards, que faz campa-
nhas de conscientização sobre se-
gurança do consumidor, divulgou 
alguns dados preocupantes após 
testes com carregadores de celu-
lar.

Em 2016, ela revelou que, de 
400 carregadores da Apple falsi-
ficados testados, 397 falharam em 
quesitos básicos de segurança.

Disponibilidade do game para 
Android está atraindo criminosos 
para se aproveitar dos usuários 
da plataforma

O lançamento de Fortnite 
para smartphones com Android 
ainda não tem data exata para 
acontecer, mas isso não impede 
que várias pessoas se aprovei-
tem da situação para tentar tirar 
vantagem de jogadores que estão 
ansiosos pelo game. Uma amostra 
disso é a quantidade crescente de 
aplicativos que tentam aplicar um 
golpe e espalham vírus em vários 
aparelhos.

A ESET, empresa que traba-
lha com a detecção de ameaças 
virtuais, informou ter descoberto 
alguns golpes sendo aplicados em 
usuários de Android e ligados a 
Fortnite. Além dos habituais cri-
minosos que oferecem ferramen-
tas cheias de código malicioso 
que prometem ajudar no desem-
penho dos jogadores, também 
foram descobertos diversos apli-
cativos falsos que seriam de uma 

Quais os riscos de carregar o celular com um cabo 
estragado, falso ou defeituoso?
Especialistas alertam que uso inadequado destes itens pode danificar aparelho e, em casos mais preocupantes, machucar pessoas  

Itens comprados na internet 
com origem em oito países dife-
rentes, como os Estados Unidos, 
China e Austrália, foram conecta-
dos a redes elétricas de alta ten-
são. Eles apresentaram isolamen-
to insuficiente contra descargas 
elétricas.

Leon Livermore, diretor exe-
cutivo da organização, alertou que 
os riscos poderiam ser fatais.

“Pode custar algumas cifras a 
mais, mas produtos falsificados ou 
de segunda mão têm origem des-
conhecida e podem te custar sua 
casa ou até mesmo sua vida”, disse 
Livermore.

Joyce Nogueira, engenheira e 
especialista em segurança do tra-
balho, explica que carregadores 
clandestinos deixam de ter dispo-
sitivos que garantem a segurança 
nos originais. É o caso, por exem-
plo, de fios com a resistência ade-
quada à corrente recebida e sen-
sores que interrompem a energia 
quando a bateria está 100% carre-
gada, como se fossem disjuntores. 
As baterias modernas, de íon de lí-
tio, também não “viciam” como as 
mais antigas, de níquel cádmio, se 
usadas de forma correta. O mesmo 
não pode ser garantido com o uso 
de carregadores falsificados ou 
danificados.

“Depois que a bateria fica 
cheia, se não houver um sistema 
que interrompa a corrente, pode 
haver superaquecimento. Isso 
pode ‘viciar’ a bateria, danificar o 
aparelho e até causar acidentes”, 
explica Nogueira.

Incêndios e explosões
Por outro lado, além de des-

cargas elétricas, cabos falsificados 
ou defeituosos “podem fazer com 
que os dispositivos esquentem de-
mais e inclusive explodam”, diz o 
site da organização Electrical Sa-
fety First.

A organização destaca que 
este tipo de situação pode estra-
gar o aparelho celular e, em casos 
mais graves, machucar uma pes-
soa.

Carregadores analisados pela 
Electrical Safety First mostraram 
componentes internos danificados 
ou fios internos mal soldados, o 
que traz risco de curto-circuitos.

Joyce Nogueira, engenheira e 
especialista em segurança do tra-
balho, explica que carregadores 
clandestinos deixam de ter dispo-
sitivos que garantem a segurança 
nos originais. É o caso, por exem-
plo, de fios com a resistência ade-
quada à corrente recebida e sen-
sores que interrompem a energia 
quando a bateria está 100% carre-
gada, como se fossem disjuntores. 
As baterias modernas, de íon de lí-
tio, também não “viciam” como as 
mais antigas, de níquel cádmio, se 
usadas de forma correta. O mesmo 
não pode ser garantido com o uso 
de carregadores falsificados ou 
danificados.

“Depois que a bateria fica 
cheia, se não houver um sistema 
que interrompa a corrente, pode 
haver superaquecimento. Isso 
pode ‘viciar’ a bateria, danificar o 
aparelho e até causar acidentes”, 
explica Nogueira.

Já em 2016, explosões en-
volvendo baterias de celulares 
tomaram o noticiário - dessa vez, 
com produtos originais, levando 
a um recall em todo o mundo do 
Samsung Galaxy Note 7. No ano 
seguinte, a Samsung divulgou os 

resultados de uma auditoria que 
buscou as causas das explosões. 
Segundo a empresa, elas estavam 
nas deformações e problemas no 
isolamento de certos componen-
tes internos, fabricados por dois 
fornecedores.

Problemas na bateria
Os carregadores têm a fun-

ção de transmitir para a bateria a 
energia que vai provocar reações 
químicas na peça e que, por sua 
vez, darão energia para o celular 
funcionar.

Mas, se há oscilações e volu-
me inadequado de energia che-
gando ao aparelho, a vida útil da 
bateria pode ser deteriorada. Usar 
carregadores falsificados ou dani-
ficados podem contribuir negati-
vamente para isto.

Cobrir a parte danificada do 
cabo não resolve o problema - en-
tão, se o seu carregador estiver 
quebrado, é melhor parar de usá-
-lo.

“Pode ser que, estatistica-
mente, o número de acidentes não 
seja muito representativo, mas 
os celulares são cada vez mais 
elementos fundamentais do nos-
so dia a dia. São inclusive usados 
por crianças. Na via das dúvidas, é 
melhor não arriscar e se prevenir”, 
recomenda Nogueira.

Dicas para evitar 
danificar o cabo 
do carregador
Evite enrolá-lo.
Não dobre-o muito.
Não armazene-o em locais 

com alta temperatura.

Pode parecer apenas um jeitinho para driblar os preços de produtos originais, mas 
usar carregadores de celular estragados, falsificados ou defeituosos apresenta 
perigos reais

Golpe afeta jogadores de Fortnite e 
espalha vírus em aparelhos

suposta instalação do game no 
smartphone.

É válido lembrar que, apesar 
de ter anunciado que o sistema 
operacional da Google ganhará 
uma versão do jogo, a Epic Games 
disponibilizou apenas a versão 
mobile para o iOS.

A empresa sugere que os 
usuários tenham mais cuidado 
e baixem apenas aplicativos ofi-
ciais, vindos das lojas próprias dos 
aparelhos, no caso, a Google Play 
Store.

O cuidado para o tipo de apli-
cativo e onde ele pode ser bai-
xado apenas deve se intensificar 
nos próximos meses, já que a Epic 
Games, empresa por trás de Fort-
nite, já confirmou que ele seria 
disponibilizado no Android ape-
nas através do seu site oficial, o 
que pode gerar ainda mais arqui-
vos maliciosos distribuídos pela 
internet.

Fortnite está atualmente dis-
ponível para PC, Xbox One, PS4, 
Switch e iOS.

Tekken 7 terá personagem de The Walking Dead como lutador
Bandai Namco surpreendeu seus fãs novamente ao anunciar Negan no jog

os outros participantes da segunda 
temporada de extras, a serem inclu-
ídos no game, como Anna Williams 
e Lei Wulong – estes, sim, perso-
nagens clássicos da saga. Tekken 7 
está disponível no PS4, Xbox One e 
PC, mas a produtora ainda não re-

velou quando os novos DLCs serão 
lançados.

Na verdade, Lei e Anna foram 
apresentados em vídeos detalha-
dos, mostrando alguns de seus 
momentos nas lutas. Negan surge 
apenas no final do trailer, com sua 
música clássica e com a silhueta po-
pularizada pelo ator Jeffrey Dean 
Morgan – acompanhado ainda de 
seu bastão com arame farpado, cha-
mado de Lucille.

Esta não é a primeira vez que 
Tekken 7 recebe personagens inu-
sitados. O game já conta com várias 
participações especiais, como Aku-
ma de Street Fighter, Geese de Fatal 
Fury e Noctis, do game Final Fantasy 
15, da Square Enix.

Por ora, resta aguardar por mais 
detalhes sobre a participação de Ne-
gan no game. No seriado ele é uma 
das principais ameaças que o grupo 
de sobreviventes encontra, tendo 
eliminado personagens queridos.

Esta não é a primeira vez que Tekken 7 recebe personagens inusitados. O game já 
conta com várias participações especiais, como Akuma de Street Fighter, Geese 
de Fatal Fury e Noctis, do game Final Fantasy 15, da Square Enix
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As redes sociais Instagram e 
Facebook vão incorporar a partir 
de agora uma série de ferramen-
tas para que o usuário tenha maior 
controle e administre o tempo que 
dedica ao uso desses aplicativos. O 
recursos são liberados nos aplica-
tivos aos poucos para os usuários. 

As opções novas são
Um painel de atividade no qual 

aparece o tempo que o usuário de-
dica todos os dias à rede social;

Uma opção para delimitar o 
tempo diário de uso - o aplicativo 
envia uma mensagem quando ul-
trapassa um certo tempo;

A possibilidade de limitar no-
tificações.

Passo a passo para usar:
Acesse a página de Configura-

ções em qualquer um dos aplica-
tivos

No Instagram, clique no item 
Sua Atividade

No Facebook, clique no item 
Tempo no Facebook

Instagram e Facebook incluem 
opções para controlar tempo de uso
Série de ferramentas permite que usuário tenha maior controle e administre o tempo que 
dedica ao uso dos aplicativos

Nas duas redes, é exibido um 
painel com o tempo médio de uso

Ao clicar nos gráficos, é pos-
sível ver informações detalhadas 
sobre tempo de uso

Também existe a opção de 
criar um aviso diário: o usuário 
escolhe um tempo limite de uso 
e é notificado quando atinge esse 
limite

“Ao ajudar as pessoas a ver 
o tempo que passam em nosso 
aplicativo também as ajudamos a 
tomar decisões sobre como geren-
ciar esse tempo”, explicou nesta a 
diretora de assuntos públicos do 
Facebook na Espanha e em Portu-
gal, Natalia Basterrechea, segun-
do a agência EFE.

“É nossa responsabilidade 
falar abertamente sobre como o 
tempo na internet afeta as pesso-
as e levamos essa responsabilida-
de muito a sério. Essas novas fer-
ramentas são um primeiro passo 
importante e nos comprometemos 
a seguir trabalhando para fomen-

tar comunidades seguras, amáveis 
e solidárias para todos”.

Para o desenvolvimento des-
sas ferramentas, as duas redes 
sociais trabalharam com organi-
zações de saúde mental e pessoas 
que tiveram algum tipo de experi-
ência pessoal com o suicídio.

‘Controle de 
tempo’ é tendência
Recentemente, a Apple tam-

bém anunciou que o sistema ope-
racional iOS 12 incluiria várias fun-
ções para controlar o uso racional 
dos dispositivos, que foram desen-
volvidas para evitar a dependên-
cia e o uso abusivo dos aparelhos, 
além de controlar o uso das crian-
ças.

As funções da Apple incluem 
modos como “Do Not Disturb” 
(Não Incomodar) e “Screen Time” 
(Tempo de Tela), que regula o tem-
po máximo que uma pessoa pode 
dedicar a um aplicativo específico.

Os recursos são liberados aos poucos para os usuários

A Disney está trabalhando 
duro em seu serviço de streaming 
e terá que tomar atitudes compe-
titivas para trazer assinantes.

Para tornar o serviço da mar-
ca o mais robusto possível, o estú-
dio não irá renovar seu milionário 
contrato de licenciamento com a 
Netflix. A informação foi confirma-
da pelo executivo Ricky Strauss 
em entrevista ao New York Times.

Começando com ‘Capitã Mar-
vel’ em março, todos os filmes que 
a Walt Disney Studios lançar nos 
cinemas irão posteriormente para 
sua plataforma de streaming ao 
invés de irem para a Netflix.

A programação da National 
Geographic, que faz parte da aqui-
sição da Fox, provavelmente será 
oferecida no serviço. A Disney 
ainda não decidiu se os filmes do 
catálogo da Fox (‘Esqueceram de 
Mim’, ‘Era do Gelo’) serão incluí-
dos.

As séries animadas da Fox, in-
cluindo ‘Os Simpsons’, devem per-
manecer no Hulu.

A Disney criará seu próprio 

O serviço de mensagens do 
Facebook WhatsApp começará a 
cobrar de empresas pelo envio 
de mensagens de marketing e de 
atendimento a clientes, disse a 
rede social no último dia 1º. A co-
brança começa em um momento 
em que a companhia enfrenta 
desaceleração no crescimento de 
sua receita.

As mensagens serão cobra-
das a uma taxa fixa para entre-
ga confirmada, variando de US$ 
0,05 a US$ 0,09 por mensagem, 
dependendo do país, disse o 
WhatsApp. A cobrança do serviço 
também envolverá o Brasil.

O WhatsApp, que tem cerca 

A extensão YouTube Real Time 
Playlist para Chrome permite criar 
uma lista de reprodução temporá-
ria com vídeos do YouTube. A fer-
ramenta grátis adiciona botões no 
site para que os vídeos sejam en-
viados para uma playlist escondida 
na lateral da janela do navegador.

Assim que um vídeo é repro-
duzido, outro é iniciado automa-
ticamente, deixando a lista com 
apenas aqueles que ainda não 
tocaram no player do YouTube. 
O passo a passo a seguir é ideal 
para pessoas que desejam criar 
listas de reprodução de músicas 
ou qualquer outro tipo de vídeo 
disponível no YouTube. Confira no 
tutorial abaixo.

Como saber quantas vezes 
seu vídeo foi compartilhado no 
YouTube 

Quer comprar celular, 
TV e outros produtos 

Disney não lançará mais seus 
filmes na Netflix

serviço de streaming com filmes e 
séries da Marvel, Disney e Lucas-
film - além de desenvolver con-
teúdo inédito e exclusivo para o 
serviço. Serão mais de 500 filmes 
e 7.000 episódios de séries de TV, 
entre outros conteúdos.

A plataforma da Disney será 
criada em parceria com a empresa 
de tecnologia BAM Tech, que teve 
uma fatia de 33% adquirida pela 
companhia do Mickey em 2016.

A Disney também lançará em 
2018 um serviço de streaming 
com todo o conteúdo esportivo da 
ESPN.

No último ano, a Walt Disney 
tentou comprar a Netflix - sem su-
cesso.

Não foi revelado o valor da 
proposta, mas a Disney desembol-
sou US$ 4 bilhõespara comprar a 
Marvel Studios em 2009, e US$ 
4,05 bilhões para comprar a Lu-
casfilm em 2012.

A Netflix tem um patrimônio 
líquido no valor de US$ 1,26 bilhão 
e possui em torno 86 milhões de 
usuários no mundo todo.

A plataforma da Disney será criada em parceria com a empresa de tecnologia 
BAM Tech, que teve uma fatia de 33% adquirida pela companhia do Mickey em 
2016

Como fazer playlist 
temporária no YouTube
Ferramenta cria listas de reprodução temporárias 
com vídeos do YouTube

com desconto? 
Acesse a página de download 

do YouTube Real Time Playlist e 
selecione o botão “Usar no Chro-
me”;

Pressione “Add extension” 
para baixar e instalar a extensão 
no Chrome;

Faça uma pesquisa no YouTu-
be e clique no botão “Add” loca-
lizado na miniatura do vídeo que 
deseja listar na extensão. Repita 
esse processo com outros vídeos 
para formar sua playlist;

 lista de vídeos da extensão 
fica localizada em uma aba escon-
dida na lateral direita do navega-
dor. Clique nessa faixa vermelha 
para ver a playlist;

Clique sobre o primeiro vídeo 
da lista para que a lista de repro-
dução inicie.

Use a dica para criar listas 
para ouvir suas músicas favori-
tas usando a YouTube Real Time 
Playlist.

Versão do WhatsApp para empresas inicia 
cobrança de taxas para envio de mensagens 
A cobrança começa em um momento em que a companhia enfrenta desacele-
ração no crescimento de sua receita

de 1,5 bilhão de usuários, disse 
que a partir desta quarta as em-
presas poderão usar o WhatsApp 
Business para enviar informa-
ções sobre entrega de produtos, 
lembretes de compromissos e in-
gressos para eventos.

O WhatsApp reconheceu que 
está cobrando um prêmio em 
comparação com as taxas cobra-
das por SMS de operadoras de 
telefonia móvel. As operadoras 
normalmente cobram menos de 
US$ 0,01 por SMS.

O serviço havia anunciado 
em janeiro que começaria a per-
mitir que pequenas empresas se 
comunicassem através do aplica-

tivo WhatsApp Business, que tem 
mais de 3 milhões de usuários 
ativos. O vice-presidente de ope-
rações, Matt Idema, disse na oca-
sião que o WhatsApp pretendia 
cobrar das empresas no futuro.

O Facebook também disse 
nesta quarta-feira que os usu-
ários de seu aplicativo homôni-
mo e do Instagram podem agora 
ver a quantidade de tempo que 
gastam nos aplicativos todos os 
dias e receberem notificações 
quando ultrapassarem um limi-
te autoestabelecido. Os usuários 
também podem silenciar as noti-
ficações dos aplicativos por até 
oito horas.
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Homens que se tornam pais 
mais tarde têm chance maior de 
ter um filho com traços típicos - e 
positivos - de “nerds” e “geeks”, 
diz um estudo publicado no Reino 
Unido. Esses meninos se tornam 
mais espertos, focados e menos 

Pesquisa do Reino Unido aponta que pais mais velhos         tendem a ter filhos considerados nerds
preocupados em se enturmar, de 
acordo com artigo publicado por 
pesquisadores da Universidade 
King’s College de Londres no peri-
ódico Translational Psychiatry.

Curiosamente, a idade da mãe 
não teve impacto nos resultados, 

os quais parecem ser relevantes 
apenas para filhos do sexo mascu-
lino.

As descobertas estão entre 
as raras notícias positivas rela-
cionadas a gestações tardias, co-
mumente associadas à maior in-

cidência de problemas genéticos, 
autismo e esquizofrenia.

Os pesquisadores analisaram 
resultados de testes feitos com 
12 mil gêmeos britânicos de um 
amplo estudo que acompanha seu 
desenvolvimento - infância e ado-
lescência - desde 1994, para en-
tender quais fatores contribuem 
para a construção de sua individu-
alidade.

Os pesquisadores criaram o 
que chamaram de “Geek Index”, 
avaliando crianças de 12 anos de 
idade com relação a seu QI, sua 
habilidade de focar em um tema e 
introversão.

“Nossa hipótese é de que QI 
alto, foco no assunto de interesse 
e algum grau de introspecção so-
cial provavelmente são benéficos 
em uma economia movida pelo 
conhecimento”, diz o artigo cien-
tífico. “Ainda que esses traços es-
tejam distribuídos pela população, 
a literatura etnográfica agrupa-
-os sob o guarda-chuva do termo 
‘geek’.”

Os que tiveram altas pontua-
ções no ranking “geek” acabaram 
se saindo melhor na escola, sobre-
tudo em temas como ciência, tec-
nologia, engenharia e matemática.

Explicações
Entre os participantes do es-

tudo, pais com idade igual ou in-
ferior a 25 anos tiveram filhos que 
pontuaram menos no ranking geek 
do que pais com idades entre 35 
e 40 ou mesmo com mais de 50 
anos.

Entre as possíveis explicações 
para isso, os cientistas apontam 
que:

- Pais nerds podem estar de-
morando mais para ter filhos e 
transmitir suas “nerdices” para os 
filhos

- Homens mais velhos podem 
estar criando um ambiente fami-
liar que encoraja traços “nerds”, 
graças a empregos melhores e 
mais estáveis que aumentam o 
acesso a educação e experiências 
diversas

- Pode haver novas mutações 
no esperma, afetando o desenvol-
vimento dos filhos

Atenção para os riscos
No entanto, estudiosos não 

recomendam que casais tomem 
decisões quanto à concepção com 
base nessas descobertas, justa-
mente por causa dos riscos asso-
ciados a gestações tardias.

“Famílias não devem ser in-
fluenciadas por este estudo em 
suas decisões quanto a ter filhos”, 
adverte Magdalena Janecka, pes-
quisadora do King’s College.

Os pesquisadores analisaram resultados de testes feitos com 12 mil gêmeos britânicos de um amplo estudo que acompanha 
seu desenvolvimento - infância e adolescência - desde 1994
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Pesquisa do Reino Unido aponta que pais mais velhos         tendem a ter filhos considerados nerds
“Ainda que pareça legal ser 

geek, não recomendo que os fu-
turos pais retardem seus planos 
de iniciar uma família para propo-
sitadamente aumentar as chan-
ces de ter uma criança com essas 
qualidades”, afirma o professor da 
Universidade de Sheffield Allan 
Pacey.

“Os perigos da paternidade 
tardia estão bastante descritos (na 
literatura médica), incluindo os ris-
cos de infertilidade, aborto espon-
tâneo ou distúrbios debilitantes ao 
nascer. Dito isso, acho bastante 
intrigante a ideia do ‘gene geek’. 
E, diante da tendência de termos 
filhos cada vez mais tarde, talvez 
estejamos destinados a criar uma 
futura sociedade de gênios que 
nos ajudarão a resolver os proble-
mas do mundo.”

Ao mesmo tempo, a equipe de 
pesquisadores também acredita 
que alguns traços genéticos her-
dados de pais mais velhos podem 
ter influência tanto sobre o aspec-
to “nerd” quanto sobre as possi-
bilidades de desenvolvimento do 
autismo.

“Quando a criança nasce com 
apenas alguns desses genes, pare-
ce ter mais chance de ser bem-su-
cedida na escola. No entanto, com 
uma ‘dosagem’ mais alta desses 
genes, somada a outros fatores de 
risco, pode ser que ela tenha uma 
predisposição maior para o autis-
mo”, disse a pesquisadora Jane-
cka.

As diferenças de gênero não 
foram esclarecidas pelo estudo. 
Pode ser que as medições não te-
nham sido capazes de perceber as 
diferenças nas manifestações de 
“nerdices” entre meninos e meni-
nas. Ou pode ser que haja diferen-
ças na forma como o cérebro de 
meninos e meninas se desenvolve.

Dicas para os pais
A responsabilidade é um pro-

cesso contínuo e deve ser conquis-
tada passo a passo com atividades 
menos complexas, que servirão de 
base para as mais complexas.

Conheça cada idade do seu 
filho para nem subestimá-lo ou 
superestimá-lo no processo desta 
importante aprendizagem.

Crie oportunidades que pe-
dem responsabilidade. Afinal, só 
se aprende a ser responsável ten-
do algo para se responsabilizar. 
Delegue sem medo ou dó e na me-
dida certa.

Ensine o seu filho a cuidar das 
próprias coisas, como também das 
que são de todos.

Convoque toda a família para 
participar das tarefas da casa. 
Além de promover responsabili-
dades, comprometimento e de-
senvolver diversas competências, 
ajuda a criança a sentir-se parte 
importante da família.

Dialogue em família e estabe-
leçam juntos as regras para que as 
responsabilidades de cada um ga-
rantam o bom funcionamento do 
lar. E conversem constantemente 
para fazerem os ajustes necessá-
rios.

 Valorize a cultura da con-
fiança e invista muito nela. Vale a 
pena. Tal cultura é comum em paí-
ses bem desenvolvidos, onde cada 
um sabe o seu papel, o que tem 
que fazer e faz sem necessidade 
de supervisão e comandos. Isto se 
ensina. Porém, também se ensina 
a “funcionar” pela via da vigilância 
e mando, o que é bem prejudicial 
ao amplo desenvolvimento do seu 
filho. Isto vale para as tarefas de 
casa também.

Elogie as atitudes que devem 
ser elogiadas. E ajude o seu filho 
a tomar consciência das atitudes 
que precisam melhorar, como 
também a traçar planos para que 
melhorem. Acompanhe e deixe-o 
sentir que pode contar com você 
nesta empreitada.

Não realize as tarefas ou ati-
vidades no lugar do seu filho. Nem 
justifique para quem quer que seja 
a não realização da mesma. En-
sine o seu filho a assumir as suas 
ações, tanto as que faz, quanto as 
que deixa de fazer.

Seja o modelo. E atente-se às 
suas ações, pois elas dirão ao seu 
filho muito mais do que qualquer 
palavra.

Dicas de presente para o pai Geek
State of Decay 2
Outro game também para 

Xbox One e PC, State of Decay 2, 
segue a linha de survivors, que 
vem conquistando muitos fãs e 
consequentemente diversos tí-
tulos nesse gênero. Bom, mas o 
que diferencia State of Decay 2 
dos demais, talvez o seu modo 
de jogo, pois o objetivo principal 
do game é sobreviver e não sim-
plesmente sair por aí atirando em 
zumbis. Para sobreviver no game, 
é necessário encontrar outros so-

brevivente, e aproveitar-se das 
habilidades dos mesmos para for-
mar uma comunidade. A morte em 
State of Decay 2, também é per-
manente, caso você e sua comuni-
dade morram, você inicia o game 
com outros personagens e em um 
outro local. A data de lançamento 
ainda não foi definida, mas acredi-
ta-se que ele saia ainda no primei-
ro semestre de 2018.

Code Vain
Code Vain é um game de RPG 

de ação, baseado em um ambien-
te distópico pós-apocalíptico 
dominado por vampiros, onde o 
consumo de sangue e habilidades 
sobrenaturais fazem parte da sis-
temática do jogo. Desenvolvido e 
publicado pela Bandai Namco En-
treteinement, Code Vain foi anun-
ciado ainda em abril de 2017 e 
tem previsão de lançamento para 
2018. Xbox One, PC e PlayStation 
4 são as plataformas que o jogo 
rodará.

Skulls E Bones
Desenvolvido pela Ubisoft, 

Skull & Bones será lançado para 
Xbox One, PC e PlayStation 4 no 
segundo semestre de 2018, com 
uma temática toda focada em alto 
mar, pirataria e tradições impe-
riais. O game funciona como uma 
espécie de jogo de estratégia, 
onde você deve conquistar frotas 
inimigas, atacar navios de comér-
cio e aliar-se a outros piratas. O 
jogo é bastante explosivo e leva 
você a inúmeras batalhas em alto 
mar.

Anthem
Anthem é um RPG de mun-

do compartilhado, onde você e os 
outros jogadores são Freelancers, 

cada jogador pode escolher entre 
classes que definiram seus atribu-
tos e habilidades, depois disso é 
só explorar o mundo de paisagem 
e beleza exuberante atrás de re-

cursos, missões e muito combate. 
O jogo vem para Xbox One, PC e 
PlayStation 4 e tem lançamento 
previsto para o segundo semestre 
de 2018.

Esses meninos se tornam mais espertos, focados e menos preocupados em se enturmar, de acordo com artigo publicado por pesquisadores da Universidade King’s 
College de Londres no periódico Translational Psychiatry



///  Trends  ///  Gazeta   /// 10 de agosto de 2018kids

A fofura Analu Pereira Marini, de 9 meses, filha de Maristela Marini e 
André Pereira

Toda criança adora brincar de 
massa de modelar, mas o alto preço 
dos potinhos (que podem chegar 
em média R$12,00) impossibilitam 
os pais de comprarem o produto 
sempre. Além disso, a criança aca-
ba sempre misturando as cores e 
deixando as massinhas impróprias 
em pouco tempo. Uma alternativa 
interessante é fazer massinhas em 
casa, com ingredientes caseiros. 

Farinha de trigo 
 A base dela é de farinha de tri-

go, e todos os outros ingredientes 
são comestíveis. Isso quer dizer 
que se o seu filho levar a massinha 
até a boca, não terá problema ne-
nhum.

2 copos de farinha de trigo
1/2 copo de sal
1 copo de água
1 colher de chá de óleo
Corante alimentício
Em uma tigela grande, misture 

bem todos os ingredientes secos. 
Em seguida, adicione a água aos 
poucos e amasse bem. Adicione 
o óleo e misture bem novamente. 
Por fim, pingue algumas gotas do 
corante alimentício e amasse até a 
cor da massinha se tornar homo-
gênea. Guarde em um saco plásti-
co ou um vidro bem tampado.

Suco em pó
1 xícara (chá) de farinha

Os calçados infantis são peças 
importantes no vestuário infantil 
pois são companheiros do dia-a-
-dia dos pequenos. Além do visual, 
o conforto e a estabilidade dos pés 
são fundamentais na hora da es-
colha, até porque as crianças cos-
tumam correr e brincar o dia todo 
para gastar energia.

Os tênis são os calçados mais 
recomendados para o uso diário, já 
que são desenvolvidos com amor-
tecedores que diminuem o impacto 
dos pés no chão. Vale até mesmo 
como dica de presente de aniversá-
rio. Tênis são usados para ir à esco-
la, no verão, no inverno, enfim, são 
calçados-chave no guarda-roupa 
infantil. Por outro lado, sapatênis, 
sandálias e sapatos sociais são ade-

Receitas caseiras de massinha de modelar 
garantem a diversão da criançada

Fazer massinha caseira é também uma forma de diversão com os pequenos

¼ xícara (chá) de sal
1 colher (chá) de óleo
1 pacotinho de suco em pó (cor 

desejada para a massinha)
⅔ xícara (chá) de água
Em um recipiente coloque os 

ingredientes secos, menos o suco 
em pó, e reserve. Leve à água para 
ferver, e assim que ferver adicione 
o óleo junto da água. Vá despejan-
do a água com óleo fervido sobre 
a mistura de ingredientes secos. 
Misture bem e depois adicione o 
suco em pó para dar cor à massi-
nha de modelar.

 
Cola e amido de milho
1 xícara (chá) de cola branca
1 colher (sopa) de suco de li-

mão
1 xícara (chá) de amido de mi-

lho
1 colher (sopa) de óleo de bebê
Coloque todos os ingredientes 

em um recipiente que possa ir ao 
micro-ondas. Misture tudo até fi-
car uma mistura homogênea e leve 
ao micro-ondas por 30 segundos. 
Retire a mistura e mexa novamen-
te. Leve ao micro-ondas por mais 
30 segundos. Mexa mais uma vez 
e leve novamente ao micro-ondas 
(30 segundos). Retire do recipien-
te e coloque sobre uma bancada 
com amido de milho. Vá amassan-
do a massa (cuidado se estiver 
quente) até obter uma massa bem 
homogênea. Coloque a massa em 
um saquinho plástico fechado e 
deixe descansar por um noite na 
geladeira. Divida a massa em par-
tes e acrescente corante para fazer 
as massinhas coloridas.

Outras dicas
Para a massinha não ficar gru-

denta, você deve adicionar a fari-
nha aos poucos. Caso continuar 
grudando na mão, adicione mais 
farinha. Para não ficar mole, evite 
colocar toda a água de uma vez. A 
água dever ser colocada aos pou-
cos. Como a massinha entrará em 
contato com a pela da criança, não 
é recomendado usar maquiagem 
ou tinta para dar cor.

Mantenha sua massinha guar-
dada em um saco bem fechado e 
ela poderá durar cerca de 10 dias. 

Maizena e cola resultam em massinha comestível

Uso correto do calçado infantil influencia na saúde da criança

Tênis é o calçado mais usado no dia-a-dia das crianças

quados para apenas determinadas 
ocasiões, já que não conseguem 
disponibilizar o conforto e a es-
tabilidade necessária aos pés das 
crianças.

Crescimento dos pés
Os componentes anatômicos 

do pé infantil, ou seja, os ligamen-
tos, ossos e músculos, passam por 
diversas modificações até chega-
rem ao formato de um pé adulto. Ao 
analisar os pés nos primeiros anos 
de vida de uma pessoa, é possível 
notar que sua formação é compos-
ta por tecidos menos rígidos, como 
tendões, gordura, vasos sanguíne-
os, nervos e músculos, sendo que 
as cartilagens se ossificam em um 
processo que será concluído ape-

nas por volta dos 14 ou 15 anos de 
idade.

Com o passar dos anos, há um 
aumento de peso nas dimensões 
do corpo. Geralmente, a preocupa-
ção dos pais com relação ao cres-
cimento se concentra na estatura 
da criança como um todo (se está 
dentro do padrão de normalidade), 
contudo, acompanhar o crescimen-
to dos pés é igualmente importan-
te. Faltar com atenção para esse 
quesito pode, por exemplo, levar ao 
esquecimento da necessidade de 
adquirir novos calçados (o que deve 
ser feito com frequência, já que, du-
rante a infância, os pés crescem em 
um ritmo acelerado).

O calçado ideal de acordo com a fai-
xa etária

Até 2 anos

Até os 2 anos de idade, as 
crianças precisam de estímulo, pro-
teção e desenvolvimento. Os pri-
meiros anos de vida representam a 
fase mais importante para o desen-
volvimento dos pés. Os estímulos 
obtidos em todas as fases da lactân-
cia (engatinhar, primeiros passos, 
entre outros) afetam diretamente 
no crescimento dos pés. Visto isso, 
o calçado ideal para essa faixa etá-
ria deve proteger de umidade, calor 
e machucados. Eles também não 
devem interferir ou impedir o mo-
vimento natural dos pés e nem o 
contato com o ambiente externo. 
Precisam ser leves, flexíveis e não 
atrapalhar a movimentação dos pés. 

Dos 2 aos 4 anos
Nessa fase, as principais neces-

sidades das crianças são flexibilida-

de, segurança e leveza. Nessa faixa 
etária, a atenção deve estar mais 
voltada à marcha e ao caminhar. O 
calçado deve ser leve, flexível e se-
guro. Deve ter solado antiderrapan-
te e ser resistente, afinal, com essa 
idade, as atividades costumam ficar 
mais intensas.

De 4 a 12 anos
Nessa faixa etária, as crianças 

e pré-adolescentes precisam de 
palmilhas adequadas e de um siste-
ma anti-impacto. O calçado precisa 
absorver os impactos e garantir a 
proteção do pé, contar com palmi-
lha que permita a distribuição da 
pressão nos pontos de apoio dos 
pés, permitir que os pés continuem 
recebendo os mesmos estímulos e 
sensações que teriam se a criança 
estivesse descalça.
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Você sabe identificar quando seu pet pode estar doente? Confira a 
lista de 10 sinais que você deve ficar alerta! 

Na identificação de qualquer sintoma, procure a Simpaticão.
1 – Animal quieto ou triste;
2 – Perda grande ou total do apetite; 
3 – Emagrecimento; 
4 – Vômito; 
5 – Diarreia;
6 – Cansaço fácil;
7 – Aumento na ingestão de água;
8 – Olhos (vermelhos, esbranquiçados ou com excesso de secre-

ção); 
9 – Mau hálito;
10 – Secreção nasal.

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

O elegante Harry é o pet da família Peruffo

Antigamente as pessoas viam 
os animais, principalmente os ca-
chorros, como animais “utilitá-
rios”, eles protegiam a casa e só. 
Atualmente, a visão sobre animais 
de estimação mudou. Hoje, muitas 
casas tem animais que estão pro-
fundamente entrelaçados com a 
família, e a ciência já comprovou 
que a relação que estabelecemos 
com os animais auxilia muito para 
uma vida melhor e saudável. O 
nosso cérebro muitas vezes re-
conhece os animais como filhos e 
estabelece uma relação paternal 
mesmo sem notarmos. O Brasil é 
o campeão em adoção de animais, 
principalmente, cachorros. Segun-
do pesquisa da Faculdade de Me-
dicina Veterinária da USP cerca de 
44,3% das casas no país têm ca-
chorros, e aproximadamente 64% 
dos donos disseram que os ani-
mais dormem dentro de casa. 

Cachorro e alergias
Muitas pessoas acham que um 

animal de pelos é um problema 
para as crianças devido às aler-
gias, mas isso não é um problema, 
pois animais domésticos ajudam 
na saúde desde o primeiro ano de 
vida do bebê a não desenvolver 
asma pelo menos até os 6 anos de 
idade. 

Pesquisadores acreditam que 
o contato desde o início da vida 
fortalece o sistema imunológico e 
melhora o organismo; 

Em ambos os casos, os pes-
quisadores acreditam que esse 
contato no início da vida fortalece 
o sistema imunológico. Ou seja, a 
melhor proteção não é evitar e sim 
estimular o convívio para que o or-
ganismo saiba como se proteger! 

10 motivos para 
ter um animal 
de estimação
Animais melhoram o humor: 

Se você estiver ansioso, abrace 
seu animal. A interação entre vo-
cês causa uma diminuição con-
siderável dos níveis de cortisol 
(hormônio associado ao stress) e o 
aumento de serotonina (hormônio 
associado ao bem estar)

Animais são recomendados 
á pessoas que sofrem de depres-
são: A depressão deixa a pessoa 
triste e a isola do mundo, e é nesse 
momento que seu animalzinho de 

Animais de estimação fazem bem pra saúde

estimação expressa amor incondi-
cional. O simples ato de acariciar 
o animal tem efeito calmante e a 
responsabilidade de cuidar de um 
bichinho faz com que a pessoa se 
sinta útil e importante, esquecen-
do seus problemas naquele ins-
tante. 

Animais fazem bem ao cora-
ção: Além do amor gratuito que 
eles nos dão, eles trazem benefí-
cios ao coração sim! Em estudos 
realizados ao longo de duas dé-
cadas, a conclusão é que quem 
nunca teve um gato tinha uma 
maior probabilidade de um ataque 
cardíaco do que quem tinha. No 
caso dos cachorros, outro estudo 
mostrou que os seus proprietários 
tinham uma maior taxa de sobre-
vivência no caso de sofrerem um 
ataque cardíaco.

Animais ajudam a manter a 
pressão arterial: Estudos compro-
vam que quem tem um animal de 
estimação tem a pressão arterial e 
o batimento cardíaco mais baixo.

Animais afugentam as aler-
gias e a asma: Este é comprovado! 
Crianças que crescem num lar com 
cães ou gatos terão menos proba-
bilidades de desenvolver alergias. 

Animais incentivam os donos 
a se exercitar, mesmo que não 
queiram: Se você tem animais 
sabe como é, uma bola que rolou 
no seu pé, um latido te chaman-
do para brincar... Proprietários de 
animais de estimação são pessoas 
mais ativas e têm menos tendên-

cia de engordar. O simples fato de 
brincar 5 minutos por dia com um 
animal já é tratado como um exer-
cício físico, psíquico e emocional.

Animais promovem a sociali-
zação: O cão é um imã para con-
versas. A tendência é que proprie-
tários de cães falam com outros 
proprietários sobre qualquer as-
sunto, mas normalmente o papo 
começa sobre seus animais, algo 
em comum, alguma atitude dife-
rente ou até mesmo pela festa que 
eles fazem quando você chega em 
casa após um dia fora. 

Animais fazem bem aos do-
entes com Alzheimer e Parkin-
son: Esta também é comprovada! 
Pessoas com Alzheimer que inte-
ragem com animais são pessoas 
com comportamentos menos agi-
tados e são mais sociáveis. Pes-
soas com Parkinson tendem a ter 
animais de estimação muito mais 
companheiros e extremamente 
atentos à condição física do seu 
dono – os cães, por exemplo, pres-
sentem o momento em que o cor-
po de um doente com Parkinson 
possa “congelar” e impedir-lhe de 
dar mais um passo, e dão-lhe um 
pequeno incentivo com o focinho 
ou a pata, tocando-lhe nos pés e 
ajudando-o a continuar a cami-
nhar.

Animais são terapêuticos: Os 
animais são usados até mesmo em 
terapias específicas no auxílio ao 
tratamento de uma criança autis-
ta. Os cavalos, por exemplo, são 
utilizados para auxiliar na recu-
peração de pessoas que sofreram 
um AVC ou tem trombose, além de 
permitirem exercícios essenciais 
para alongamento, fortalecimento 
e equilíbrio. 

Animais têm sexto sentido: 
Mesmo com centenas de estudos 
e experiências, ainda é difícil expli-
car o sexto sentido de um animal 
que pode salvar ou ajudar um ido-
so ou pessoa doente. Você sabia 
que 1 em cada 3 cães que vivem 
com pessoas diabéticas sentem a 
quebra de açúcar no sangue dessa 
pessoa antes de isso efetivamente 
acontecer? As alterações quími-
cas que acontecem no organismo 
emanam cheiros que são percep-
tíveis pelo olfato canino.

Relação entre humanos e animais já existem há séculos

Contato com animais trás sensação de bem estar
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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

Sopa de capeleti, pien, lesso, 
galinha ao molho, coelho e codorna 
al menarosto, galeto, churrasco de 

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

Sopa de capeleti, pien, lesso, coelho, 
codorna recheada, queijo frito, 

galeto, churrasco de gado e ovelha, totei, 
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

Bruno Dreher posa ao lado de estátua de Albert Einstein

Miguel Falabella, com mais 
de 30 anos de carreira, será o 
palestrante do dia 22 de agosto 
às 9h na EXPOAGAS. O convi-
te da palestra “É possível viver e 
sonhar em voz alta?” tem como 
objetivo principal provocar re-
flexões comportamentais sobre 

Miguel Falabella é atração 
confirmada na Expoagas

Ator, autor e diretor, Miguel Falabella é um dos palestrantes da EXPOAGAS

a relação entre sonhos e vida 
no âmbito social e profissional. 
Com humor e motivação, avalia-
rá questões que vão desde rela-
ções interpessoais até a postura 
do ser humano em relação ao 
trabalho, carreira, posição, vida, 
fé e arte.

Júlia Bronk aproveitando as férias com o namorado Alex Saravia


