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 Estudo realizado nos Estados 
Unidos observou que o envelh-
ecimento do órgão pode estar 
associado a experiências de 
vida negativas. Páginas 08 e 09

Cérebros dos homens envelhecem 
mais rápido após o luto, diz pesquisa
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Nesta semana você usa a comuni-
cação para finalizar processos significati-
vos com pessoas do seu convívio, como pa-
rentes, funcionários ou colegas de trabalho. 
A comunicação é um fator importante para 
expressar sentimentos e avaliar o cenário 
com maior abertura e consciência do seu 
valor. Mas os desafios são claros para in-
tegrar ideias com pessoas do trabalho. 
Há desafios visíveis no relacionamento, o 
que pode gerar cortes ou afastamentos. É 
importante entender que a pessoa amada 
está iniciando um novo ciclo, o que natural-
mente vai trazer novas oportunidades para 
você.

Laureta jura vingança contra 
Naná, que desconfia que a cafetina 
possa ter assassinado Remy. Nestor 
conta a Naná que Laureta tirou a 
vida de Galdino. Naná alerta Valen-
tim sobre Rosa. Ionan e Maura vão 
juntos à consulta com a obstetra. 
Valentim confronta Rosa, e os dois 
acabam brigando. Rosa desabafa 
com Ícaro sobre a morte de Galdi-
no. Valentim flagra Ícaro com Rosa. 
Dodô desconfia da relação entre 
Gorete e Natalino. Beto se prepa-
ra para fazer o exame de DNA em 
Emily, e a menina se angustia. Va-
lentim surpreende Ícaro com Rosa 
em um motel, e se desespera. Age-
nor ateia fogo ao restaurante de 
Cacau.  

O TEMPO NÃO PARA

SEGUNDO SOL

ESPELHO DA VIDA

AS AVENTURAS DE POLIANA

Samuca percebe o ciúme de 
Marocas. Emílio tenta seduzir 
Elza para obter informações de 
Carmen. Dom Sabino conta a Eli-
seu que Cecílio é seu filho. Eliseu 
oferece abrigo a Cecílio em troca 
de trabalho. Marino questiona Car-
men sobre o relacionamento dos 
dois. Amadeu diz a Agnese que só 
sossegará quando conseguir to-
dos os bens de Dom Sabino. Dom 
Sabino fica frustrado quando o 
cocheiro exige dinheiro para lhe 
emprestar o alfinete de gravata. 
Barão presenteia Miss Celine com 
um notebook, por ela ter defendido 
Omar na escola. 

Marcelo é afastado da escola 
e Iuri diz que acha uma injustiça 
. Marcelo conta para Débora que 
foi afastado da escola. Rato con-
tinua a pressionar João. Antonio 
flagra Nanci fazendo doce e diz 
que vai ajudá-la a não furar o re-
gime. Rato liberta João. Luísa fala 
com Afonso sobre Marcelo ter sido 
afastado da escola por causa dele. 
Sophie chega e joga um copo de 
água em Afonso. Waldisney pede 
para os capangas darem um jei-
to em Jeferson e Vinicius. Polia-
na faz uma visita surpresa ao Sr. 
Pendleton e ele revela que criou 
Sara. Chorando Débora conta para 
Salvador que tentou voltar com 
Marcelo, mas ele não quer. Polia-
na faz um desafio ao Sr. Pendleton 
para provar que Deus existe. Sér-
gio e Joana chegam em casa e en-
contram Mário com os amiguinhos 
jogando videogame. 

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 são ativados processos 
de finalizações no trabalho, na relação com 
colegas de trabalho ou na interação com a 
sua rotina. É importante se conscientizar so-
bre as experiências que estão no seu controle 
e sobre aquelas que dependem unicamente 
de você. O cenário traz bons resultados, o que 
acentua a autoestima e o reconhecimento. 
Entretanto, ainda sim, os estudos ou um novo 
campo de atuação filosófica lhe trazem con-
flitos e medos para sair da caixinha e fazer o 
que deve ser feito. Atenção com a ansiedade 
e com rivalidades que não vão agregar nada 
neste momento. Adquira autoconhecimento.

Nesta semana você finaliza processos 
importantes com filhos, romances ou no 
desenvolvimento de sua autoestima. O ce-
nário indica leveza para concluir experiên-
cias que o deixam ainda mais feliz e leve. 
Sente-se reconhecido e conectado com os 
seus valores. Entretanto é importante ava-
liar as posturas que impedem ainda o fluxo 
da sua essência. O cenário indica que você 
possui relações abusivas e controladoras, 
que bloqueiam a interação com pessoas 
importantes para você (filhos, namoro e 
talentos).

Nesta semana você finaliza processos 
importantes em família ou relacionados ao 
imóvel. O céu indica que você vem passando 
por um processo emocional com o propósito de 
curar os sentimentos do passado para buscar 
um novo sentido em sua vida. É importante es-
tar aberto e flexível para promover mudanças. 
Ainda existe a sensação de não ter o controle 
da experiência. Você encontra dificuldades 
de interagir com a pessoa amada, o que mexe 
muito com você, entretanto suas posturas são 
direcionadas a curas e a uma nova forma de in-
teragir com o seu valor. Você está em processo 
de cura emocional e equilíbrio na troca afetiva.

É uma semana importante para fina-
lizar investimentos ou objetivos profissio-
nais. O céu indica que há bons resultados 
financeiros ou investimentos que edificam 
a sua autoestima. Mas dê atenção a desa-
fios na interação com filhos ou no namoro, 
porque eles afetam os recursos materiais. 
É importante agir com sabedoria e desape-
gar de controles ou manipulações. É uma 
semana desafiadora e o seu maior apren-
dizado é o desapego. O relacionamento 
segue com desafios, principalmente por 
conta de notícias ou experiências que saem 
do seu controle. As decisões se refletem no 
relacionamento.

Você inicia a semana com a neces-
sidade de se posicionar e olhar mais para 
as suas necessidades. Você segue mais 
sensível e consciente sobre como finali-
zar processos da sua vida que dependem 
exclusivamente de você. Você parte para 
uma nova fase em sua vida, mas é preciso 
ser forte para entender e interagir com os 
familiares ou com pessoas muito próximas 
a você. Existem duas situações acontecen-
do: uma delas é que você está passando por 
um processo lindo de cura, o que lhe possi-
bilita enxergar o seu valor e ressignificar a 
relação; a outra é o quanto você está sendo 
testado para finalizar processos emocio-
nais que mexem muito com você.

É uma semana para entrar em refle-
xão e internalizar os sentimentos deposi-
tados na família ou com pessoas próximas. 
Os laços precisam ser ressignificados. É 
desafiador lidar com parentes ou pesso-
as do seu convívio. É importante avaliar a 
sua rotina e o modo como vem absorven-
do as informações. Apesar dos desafios 
para integrar ideias e opiniões diferentes, 
a situação não o impede de identificar o 
seu valor na família. Cuide do emocional. O 
relacionamento vem pedindo adaptação e 
flexibilidade. Podem ocorrer situações que 
acentuam afastamentos ou decisões signi-
ficativas, que injetam novas experiências a 
dois.

Nesta semana você será levado a 
finalizar processos na atuação em gru-
po, com projetos ou com amizades. Você 
está sendo reconhecido e se sente feliz 
com os resultados que vem alcançan-
do, entretanto é essencial desenvolver 
a autoestima. Por outro lado, existe um 
cenário tenso, que prejudica o seu ren-
dimento e traz uma reflexão profunda 
sobre trâmites financeiros. As questões 
materiais vêm mexendo muito com você 
e devem ser analisada com entendimen-
to e desprendimento. O céu lhe oferta 
oportunidades e uma busca mais leve no 
campo afetivo. 

É uma semana para finalizar situações 
que colaboram com as suas metas. Você está 
sendo reconhecido e o cenário lhe beneficia 
financeiramente. O autodesenvolvimento é 
fundamental para ter a consciência do seu 
potencial. Mas é importantíssimo entender 
que você será testado em suas posturas, 
principalmente com pessoas que podem 
manipular ou exercer algum tipo de domínio 
sobre suas escolhas. Seja forte e conscien-
te de que o nosso maior inimigo somos nós 
mesmos. É necessário ser forte para comba-
ter um cenário difícil com pessoas próximas, 
principalmente irmãos e parentes. O grande 
caos no campo afetivo já passou, então ago-
ra é hora de reconstruir uma nova história 
afetiva para seguir mais leve.

É uma semana para exercer a fé e 
acreditar em seu potencial. Os estudos ou 
uma interação mais forte com a sua filo-
sofia de vida lhe permite desenvolver uma 
nova identidade e buscar uma atuação 
mais leve com a vida. A autoestima ativa 
naturalmente o campo afetivo, o lazer e as 
relações com filhos. Mas o maior desafios 
é vencer os medos. Você vem passando 
por processos emocionais fortes, que difi-
cultam a interação com parentes ou pes-
soas próximas. Examine os sentimentos e 
crenças estagnantes. Afirmo para você que 
o campo afetivo está aberto, então você 
está mais sensível e aberto para vivenciar 
experiências com entrega e vínculo.

Nesta semana há finalizações fortes 
para ancorar experiências em família. Existe 
a necessidade de averiguar o setor material e 
finalizar processos como aposentadoria, he-
ranças, partilhas, financiamento ou qualquer 
tipo de bens materiais que envolve outras pes-
soas. O cenário indica que tudo caminha para 
o melhor e que o seu intuito é seguir mais leve. 
Mas por outro lado existe a necessidade de 
cortar amigos, projetos ou situações que exer-
cem ainda algum tipo de controle nocivo. Seja 
sábio. A pessoa amada passa por um processo 
de finalização difíceis. Vejo a pessoa amada 
sentindo dificuldades para interagir com pa-
rentes ou pessoas próximas, porque elas inter-
ferem consideravelmente em suas decisões.

Nesta semana são ativadas finali-
zações importantes no relacionamento. Os 
aspectos lhe permitem curar e ressignificar 
a relação. Buscar um novo sentido vem com 
intenções de se abrir para o novo. O desafio 
maior é lidar com posturas fortes e usar a 
expressão com sabedoria. As relações são 
desafiadoras e acentuam o controle e a ma-
nipulação, que são altamente nocivos para 
o seu desenvolvimento. É essencial finali-
zar a experiência com sabedoria. O cenário 
indica um novo relacionamento, mas pode 
ser também inovações na relação já exis-
tente. Neste caso, depende muito do quan-
to o casal está disposto a mudar, porque se 
houver algum tipo de resistência, ela pode 
ser fatal e causar términos.

Cris desperta e deixa a casa de 
Júlia. Américo tenta se explicar para 
Alain, quando Cris chega. Desespera-
da, Cris relata a Margot o que lhe acon-
teceu na casa de Júlia, e afirma que não 
tem condições de enfrentar Américo. 
Alain recomenda que Américo volte 
para o Rio de Janeiro. Bola convence 
Mauro César a participar do filme de 
Alain, que vibra. Américo se instala na 
pensão de Gentil. Cris acredita ter tido 
uma alucinação e teme estar doente. 
Priscila revela que André esteve na 
fazenda e deixou uma encomenda em 
nome de Júlia, e Alain se irrita com 
Cris e Margot.

 Nunca subestime uma 
mãe enfurecida. Nesta se-
mana a ex-mulher do Can-
tor sertanejo Luciano Ca-
margo ( da dupla com Zezé 
de Camargo), utilizou as re-
des sociais para defender o 
filho Wesley Camargo, pre-
so por agredir a namorada, 
cujo pai ao dar entrevista 
em um programa de tv, de-
clarou que preferia que ele 
ficasse preso.

“A verdadeira história 
de dois filhos de Francisco 
sempre com suas menti-
ras né luciguey colocou no 
Filme que eu traia você. 
Quando na verdade sempre 
me traiu com travestis e 
gays. Pronto. Depois de 29 
anos vou contar a verdade. 
Seu demônio”, escreveu 
Cleo em uma das publi-
cações.

O cantor não se posi-
cionou até o fechamento 
desta edição

Ex-mulher de Luciano Camargo vai para o instagram 
e posta: “Me traiu com gays e travestis”
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Não pense que um unicór-
nio passou por aqui espalhando 
gliter cor de rosa. Mais que uma 
tendência, o rosa veio para ficar, 
sem ser taxado de minininha doce 
demais.

Com uma boa dosagem de 
cinza, em várias gamas e  vai di-

Os queridinhos da vez: rosa quartz e cinza (de todos os tons)
reto ao topo do sofisticado. Pode 
ser no lençol da cama,  na cadei-
ra da cozinha, na parede da sala, 
na almofada, enfim: você vai dar 
o tom do seu rosa e do seu cin-
za. Escolhemos algumas imagens 
para você se inspirar e pirar na 
nova decoração.
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O nosso lado imaginário já 
se acostumou com a clássica 
imagem de uma mulher aprovei-
tando seu dia de beleza usando: 
máscara de argila no rosto, to-
alha na cabeça, roupão, um li-
vro descansando no colo e, nos 
olhos… rodelas de pepino!

Mas devemos nos questionar 
sobre o real motivo do pepino es-
tar ali. Será que ele realmente faz 
efeito para garantir aquele olhar 
mais descansado?

As olheiras são um proble-
ma comum, mas que incomo-
dam muita gente. A maquiagem 
ajuda a esconder, mas há alguns 
truques que podem ajudar a sua-
vizar o tom escuro ou o inchaço 
sob os olhos.

Segundo o esteticista Erin 
Larson, essa aplicação faz sen-
tido. “Aplicar fatias de pepino 
nos olhos pode ajudar a reduzir 
o inchaço da área”, explica. “Sua 
temperatura faz com que ele se 
torne um vasoconstritor, dimi-
nuindo a corrente sanguínea”.

As olheiras podem ser fruto 
de vasos dilatados e inchaços, e 
a temperatura mais baixa do pe-
pino pode ajudar a aliviar isso.  
Além de ser ótimo para as horas 
de descanso, ele também tem ca-
racterísticas interessantes para o 
olhar, como um boost de hidrata-
ção, fortificando as células para 
que elas se mantenham hidrata-
das e funcionando bem.

As propriedades hidratantes 

Hidratação é lei na vida de 
quem quer ter um cabelo bom, 
mas além de tudo, existem outros 
cuidados que devemos ter.

Pintar o cabelo e, dias depois, 
ver a cor descer ralo abaixo, não 
é uma das coisas que mais gosta-
mos de assistir, né?  Separamos os 
principais cuidados para manter 
seus cabelos hidratados e com cor!

Primeiramente para preser-
var a coloração é manter os fios 
bem hidratados e o ideia é fazer 
hidratações semanais em casa e a 
cada 15 dias no salão. Vale investir 
em cauterizações para devolver a 
queratina perdida e manter a cutí-
cula alinhada, garantindo maior 
durabilidade da cor e da textura do 
cabelo.

Lavar os cabelos com água 
quente resulta na abertura das 
cutículas do fio. Isso significa que 
a tintura vai embora mais rápido. O 
melhor, portanto, é usar água mor-
na ou fria.

Xampus e condicionadores 
específicos para cabelos coloridos 
são indicados para evitar a oxida-
ção da cor promovida pelo próprio 
ar.

 O suor produzido pelo corpo 
durante o treino contém sal, um 
vilão e tanto para o cabelo, já que 
resseca, rouba o brilho e promove 
a quebra. A solução, portanto, é 
blindá-lo contra todos esses ma-
lefícios. A terapeuta capilar Renata 
Fraga e a dermatologista Angélica 
Pimenta, explicaram ao blog: “Tão 
Feminina” a rotina de cuidados 
completa para você não compro-
meter a saúde das madeixas en-
quanto malha:

Antes
Use um bom leave-in para 

proteger os cabelos. “Outra dica 
é aplicar óleo de coco no compri-
mento dos fios. Por ser antioxidan-
te, a substância garante proteção 
dupla, pois combate os radicais 
livres e o próprio ressecamento”, 
afirma Renata Fraga.

Durante
Invista em rabos de cavalo, co-

ques ou tranças altas – o importan-
te é que o cabelo esteja preso para 
não entrar em contato com o suor. 
“O elástico deve ser revestido de 
tecido para não estourar os fios, e 
o acessório não pode ser amarrado 
com força. Negligenciar esse cui-
dado favorece a queda”, comenta 
Angélica Pimenta.

Pepino nos olhos ajuda a combater as olheiras?
e anti-inflamatórias do pepino 
podem realmente ajudar a redu-
zir o inchaço, acalmar a pele da-
nificada e estimular a atividade 
antioxidante. Além disso, pepinos 
são ricos em vitamina C, que es-
timulam o crescimento de novas 
células, renovando a pele, e tam-
bém em ácido fólico, que estimu-
la os antioxidantes a combater 
toxinas que podem fazer os olhos 
parecerem inchados ou cansa-
dos. Como o teor de água do 
pepino é muito alto, ele também 

atua na hidratação da área sob 
os olhos. Pesquisas já indicaram 
que o suco de pepino pode ser 
um ingrediente eficaz em produ-
tos para prevenir rugas, porque 
ajuda a restaurar a elasticidade 
natural da pele.

A melhor forma de usar pe-
pinos nas olheiras é deixá-los na 
geladeira e, com a pele limpa e 
seca, colocar rodelas não muito 
finas por pelo menos 15 minutos. 
Se um lado do pepino ficar quen-
te contra seu rosto, vire-o.

MITO OU VERDADE

Cuidando dos cabelos antes, 
durante e depois da academia!

Depois da academia
Lavar o cabelo é essencial para 

livrá-lo de todas as impurezas.
“Opte por xampus com ati-

vos reparadores e fortalecedores 
e, semanalmente, use máscaras 
de hidratação para reconstruir a 
fibra capilar”, aconselha Angélica 
Pimenta. Duas vezes por semana, 
vale higienizar o couro cabeludo 
com a mistura de duas colheres 

(sopa) de alecrim e uma colher 
(café) de vinagre. “Deixe marinar 
por 10 minutos e aplique com al-
godão fazendo movimentos cir-
culares em todo o couro cabelu-
do. Depois, use a ponta dos dedos 
para massageá-lo durante cinco 
minutos”, ensina Renata Fraga. 
Enxague com água e faça a lava-
gem com xampu específico para a 
região.

Conselhos para a coloração 
durar mais tempo no cabelo

O protetor térmico é indispen-
sável toda vez que usar o secador. 
Como o próprio nome diz, ele pro-
tege os fios das agressões cau-
sadas pelo calor do equipamento 
– entre elas, está o desbotamento 
da cor.

Cabelos muito expostos ao 
sol, mar e piscina também estão 
sujeitos ao problema. A solução é 
usar leave-in com proteção solar e 
sempre manter uma rotina de cui-
dados após a exposição.

A cada dois ou três meses, re-
corra ao tonalizante para recupe-
rar a cor. É melhor do que aplicar a 
coloração em todo o cabelo nova-
mente, pois ele não contém amô-
nia e não resseca tanto, evitando 
que os fios desbotem mais rápido.

Evite ao máximo usar xam-
pus de limpeza profunda. Além de 
“apagar” a cor, o produto resseca 
os fios (tudo o que um cabelo colo-
rido não precisa, não é?)

Por último, mas não menos 
importante: procure salões que 
usem produtos de qualidade - os 
de procedência duvidosa só cau-
sam prejuízos, já que têm pouco 
poder de fixação.

Segundo o esteticista Erin Larson, essa aplicação faz sentido. “Aplicar fatias de 
pepino nos olhos pode ajudar a reduzir o inchaço da área”, explica

Invista em rabos de cavalo, coques ou tranças altas – o importante é que o cabelo 
esteja preso para não entrar em contato com o suor

Para preservar a coloração o ideal é manter os fios bem hidratados

beleza
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Neste sábado, dia 6, acon-
tece a 12ª edição do Mercado 
de Rua, em Bento Gonçalves. 
O evento acontece na Rua Co-
berta, com início previsto para 
às 11h e término às 18h. A edi-
ção é especial ao Dia das Crian-
ças.

Quem pode participar
Marcas independentes/

autorais que tenham algo para 
vender ou expor. Alguns exem-
plos: Artes (fotográficas, escul-
turas, pinturas, ilustrações, au-
topublicações [livros, revistas, 
fanzines], poesias, colagens, 
audiovisual/músicas, alimen-
tos (pães, bolos, geleias, doces, 
colheitas, bebidas artesanais), 
roupas, acessórios, peças de-
corativas, plantas, utensílios, 
cosméticos e assim por diante. 
O Mercado abriga antiquários, 
brechós, sebos e prestadores 
de serviços diferenciados.

Em paralelo ao comércio 
são promovidas interações cul-
turais como oficinas, vivências, 
rodas de conversa, performan-
ces artísticas, poket shows

Na próxima quarta-feira, dia 
10, começa a 33ª edição da Fei-
ra do Livro de Bento Gonçalves. 
A abertura está marcada para às 
12h na Praça Via del Vino. O tema 
deste ano é “Influência digital para 
compartilhar a Literatura”.

De acordo com o secretário da 
Cultura e presidente da Fundação 
Casa das Artes, Evandro Soares, “a 
escolha desta temática justificas-
se porque hoje a literatura se apro-
xima cada vez mais das crianças e 

Feira do Livro de Bento começa 
na próxima semana

jovens através dos meios digitais e 
sites de redes sociais e não apenas 
pelos meios mais clássicos, como 
bibliotecas escolares e públicas. 
Assim, a Feira busca mostrar que 
a literatura também é mutável, 
que sempre vai encontrar meios 
de chegar até as pessoas, neste 
caso, fazendo uso do meio digital, 
através do compartilhamento de 
experiências”.

O evento acontece de 10 a 21 
de outubro, na Via Del Vino.

O evento acontece de 10 a 21 de outubro na Praça Via del Vino

Mercado de Rua acontece neste sábado

organização das edições. De-
senvolvimento da identidade 
visual do projeto; procura e 
avaliação de novos produto-
res; estudo de novas propos-
tas e aperfeiçoamentos para 
o projeto; contatos pessoais 
com possíveis apoiadores que 
impulsionem a visibilidade e 
divulgação do projeto; divulga-
ção; cuidado das redes sociais, 
movimentando-as de forma a 
atrair cada vez mais a atenção 
da população; estruturação do 
espaço físico da feira, deixan-
do-o pronto para o produtor 
expor seus produtos e para o 
público se sentir à vontade. 
Cabe ao Mercado decidir quais 
marcas participantes são di-
vulgadas precendendo cada 
edição. A escolha é feita com 
base na resposta/preferência 
do público e em fatores que 
trazem resultados positivos ao 
fortalecimento do conceito do 
projeto.

O Mercado
O Mercado dedica-se à 

12ª edição será dedicado ao Dia das Crianças

O evento começa às 11h e o término está programado para às 18h

Simmme promove chá para mulheres de famílias empresárias
Conheça e inspire-se com as encantadoras histórias de 82 mulheres, esposas 
e filhas de fundadores de empresas familiares da Serra Gaúcha

Será realizado na próxima 
semana, quarta-feira, dia 10 de 
outubro, início às 15, no Salão de 
Eventos do SIMMME (Alameda 
Fenavinho), o Chá para Mulheres, 
promovido pelo Sindicato das In-
dústrias Metalúrgicas, Mecânicas 
e de Material Elétrico de Bento 
Gonçalves (SIMMME), com apoio 
e contribuição do Instituto de De-
senvolvimento da Empresa Fami-
liar (IDEF), o encontro pretende 
ser descontraído com a apresen-
tação da Pesquisa que demonstra 
a fundamental importância e o pa-
pel das mulheres na carreira dos 
maridos e filhos e na medição dos 
conflitos familiares.

 Existe um eixo comum 
nas histórias de mulheres que vi-

vem acerca de empresas familia-
res: superação de desafios, com-
petência e dedicação à família e à 
empresa. Histórias peculiares, que 
trazem características importantes 
de diferentes gerações serão com-
partilhadas no evento. Durante o 
“Chá para Mulheres”, a especialista 
em Governança Familiar, Hana Witt, 
vai apresentar pesquisa do Institu-
to de Desenvolvimento da Empresa 
Familiar (IDEF) feita neste ano com 
82 mulheres, entre esposas e filhas 
de fundadores de empresas fami-
liares da Serra Gaúcha, destacan-
do a importância e o papel destas 
mulheres no desenvolvimento da 
carreira dos filhos, na mediação de 
conflitos familiares e sua contribui-
ção para o sucesso dos negócios  

CHÁ PARA MULHERES

O que: 
Quando: 10 de outubro
Horário: das 15h às 
16h30min
Onde: Salão de Eventos do 
SIMMME – Alameda Fenavi-
nho, S/N
Realização: SIMMME/IDEF
Investimento: R$ 45,00 
(vagas limitadas)
Informações e inscrições: 
54 3452.1277 e contato@
simmme.com.br 

familiares da região. 
Informações: Gabriela Marcon 

/ IDEF
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A Netflix está desenvolvendo 
um novo formato de séries intera-
tivas que vão permitir escolher o 
final. Segundo a agência de notí-
cias Bloomberg, a partir de fontes 
ligadas à empresa de streaming, a 
novidade deve estrear até o final 
do ano. A agência ainda afirma que 
a intervenção no enredo estará 
disponível em um dos episódios da 
nova temporada de “Black Mirror”, 
esperada para dezembro de 2018 
e que trata sobre um futuro distó-
pico dominado pela tecnologia. A 
Netflix não se pronunciou oficial-
mente sobre o assunto.

A Netflix tem experimentado 
elementos de interatividade em 
conteúdo voltado para crianças. 
Na seção “Kids” da plataforma, o 
desenho animado “Gato de Botas: 
Preso em um Conto Épico” oferece 
métodos para influenciar a trama 
dos personagens, além de finais 
alternativos para escolher.

No desenho, o personagem 
principal se comunica com o pú-

No mês de seu aniversário de 
20 anos, o Google publicou uma 
série de dicas e truques para seus 
serviços mais populares. As reco-
mendações vieram dos próprios 
desenvolvedores de cada produ-
to. O Maps, o Chrome, o Gmail, o 
YouTube e outras ferramentas que 
dominam o cotidiano de muitos 
usuários são cheios de atalhos e 
recursos bastante úteis, porém, 
desconhecidos pela maioria. Con-
fira, a seguir, como aproveitar me-
lhor os serviços “escondidos” do 
Google.

Busca
Ao procurar por uma música, 

clique em “Outras gravações desta 
música” para descobrir diferentes 
covers e versões da canção. A bus-
ca exibe uma lista com os nomes 
dos cantores ou bandas e o ano de 
cada gravação.

Quer saber exatamente até 
que horas vai a luz do dia? Basta 
pesquisar “pôr do sol” e o Google 
lhe dirá o horário de início do cre-
púsculo para o dia em sua locali-
dade.

Maps
Use o Google Maps para saber 

qual é o melhor horário para ir a 
um restaurante. Quando você faz 
a busca por um estabelecimento, 
entre as informações resultantes 
verá “Horários de pico”, seção que 
indica os horários mais cheios e o 
tempo de espera estimado.

Em sua próxima viagem, evite 
ficar rodando pelo aeroporto para 
encontrar o balcão de check-in, 
seu portão, uma lanchonete ou o 

Fortnite Battle Royale já 
deu início a sua Temporada 6, e 
a primeira semana de desafios 
do game já está disponível. En-
tre as missões, está “Dançar sob 
Holofotes de diferentes Postes 
de Luz”, o qual jogadores pre-
cisam ir até pontos específicos 
do mapa do game e executar um 
dos emotes disponíveis. 

Disponíveis em todas as ver-
sões (Xbox One, PS4, PC, Nin-
tendo Switch, Android e iOS), 
todos os postes marcados são 
diferentes dos itens de ilumina-
ção padrão, já que contam com 
caixas de som instaladas em sua 
parte superior. Basta chegar até 
a parte iluminada e usar um dos 
movimentos para habilitar uma 
animação de globo de discoteca.

Um dos postes está do lado 
esquerdo da parte deserta de 
Fortnite Battle Royale. O local 
fica bem de frente à um posto de 
gasolina, do seu lado esquerdo, 
onde é só usar uma das danças 
ou gestos para executar a ani-
mação.

Na região do Bosque Gordu-
roso, no centro da cidade, outro 

Netflix pode deixar você escolher 
o final da série em breve, diz site
Novidade chegaria à plataforma de streaming até o 
final do ano

blico logo no começo da aventu-
ra, com a explicação das regras 
do jogo e o modo de escolher os 
vários caminhos oferecidos pela 
narrativa. O usuário também pode 
voltar e alterar sua decisão para 
saber o que aconteceria se tivesse 
feito uma escolha diferente.

Ainda não está claro como a 
Netflix irá implementar o elemen-
to de interatividade em séries para 
adultos. Especialistas ouvidos 
pela Bloomberg acreditam que é 
improvável replicar o método vis-
to no conteúdo infantil em séries 
mais longas, com roteiros mais 
complexos e elaborados.

A novidade deve ser lança-
da aos poucos, especialmente 
ao considerar os altos custos de 
produção. Para se ter uma ideia, 
um filme tradicional costuma ter 
um roteiro de 100 páginas, já um 
longa-metragem interativo requer 
mais tempo e investimento para 
desenvolver cenas a partir das de-
cisões do público.

A Netflix tem experimentado elementos de interatividade em conteúdo voltado 
para crianças

Google revela truques para usar na busca
Os próprios desenvolvedores dos serviços mais famosos do Google deixaram 
suas dicas

banheiro. Pesquise o código do ae-
roporto seguido do terminal dese-
jado, como por exemplo “SFO Ter-
minal 1”, para ver o mapa interno 
com todas essas informações.

Que motorista nunca perdeu 
o carro no estacionamento? Pois 
o Maps também pode te ajudar a 
lembrar onde deixou seu veículo. 
Assim que estacionar o carro, abra 
o aplicativo, toque no pontinho 
azul que mostra sua localização e 
selecione “Salvar estacionamen-
to”.

YouTube
Para ter uma experiência mais 

cinematográfica no YouTube, dei-
xe o fundo em tons escuros, usan-
do um recurso disponível na web e 
nos apps do Android e do iPhone 
(iOS). No computador, é só clicar 
no botão com sua foto na barra su-
perior da página para abrir o menu 
e selecionar “Tema escuro”. Já no 
celular, toque na foto de perfil e 
depois “Configurações” → “Ge-
rais” → “Tema escuro”.

É possível acelerar ou reduzir 
a velocidade de reprodução de um 
vídeo. Basta acessar as configura-
ções do player, disponível na parte 
inferior direita, e clicar em “Velo-
cidade”.

Outro truque interessante na 
hora de assistir vídeos é usar os 
números do teclado como atalhos. 
Aperte o “2” e o YouTube te levará 
aos 20% do vídeo, “8” irá aos 80% 
e assim em diante. O “0” reinicia a 
reprodução.

Gmail
Seja mais produtivo usan-

do a ferramenta “Tarefas”, que 
é disponibilizada no painel late-
ral do Gmail. Além de adicionar 
o que quiser apenas digitando, 
você também pode arrastar seus 
e-mails com afazeres para torná-
-los itens da lista.

Uma forma de desconges-
tionar a caixa de entrada é usar a 
função de ignorar do Gmail, que 
arquiva uma sequência inteira de 
e-mails e também passa a ignorar 
qualquer mensagem futura dessa 
conversa. No e-mail desejado, cli-
que nos três pontinhos e selecione 
“Ignorar”.

Sabia que é possível cancelar 
e-mails enviados? O botão “Des-
fazer” aparece a cada vez que o 
usuário manda um e-mail, duran-
te 5 a 30 segundos. Ative a opção 
nas configurações do Gmail e nun-
ca mais se desespere por causa de 
um erro de digitação ou um “res-
ponder a todos” por acidente.

Chrome
Logado em sua conta do 

Google, você consegue acessar 
o histórico do Chrome de outros 
dispositivos. Por exemplo, se está 
no computador do trabalho e quer 
encontrar algo que viu antes em 
casa ou no celular, vá até o menu 
do navegador, clique em “Históri-
co” e procure por “Guias de outros 
dispositivos”.

Navegue de forma mais ágil 
pelas abas do Chrome usando ata-
lhos. A tecla “Ctrl” mais o número 
correspondente a uma guia, abre 
rapidamente a página. Por exem-
plo, acesse a quinta aba aberta 
com o atalho Ctrl + 5.

Fortnite: como completar o desafio de dançar sob holofotes
Veja o guia e saiba como cumprir o desafio da primeira semana da nova temporada

poste está posicionado, bem ao 
lado de um dos restaurantes 
grandes do local. Essa é uma re-
gião movimentava, então tenha 

cautela e equipe-se.
Entre as regiões do Parque 

Agradável e Prado da Preguiça é 
possível encontrar um poste. Em 

uma das áreas menos movimen-
tadas e sem denominação, o lo-
cal é mais tranquilo, e ideal para 
cair logo no começo da partida.

Na extrema esquerda supe-
rior do mapa, siga para o Cruza-
mento da Sucata para encontrar 
um poste bem escondido, entre 
contêiners e uma construção de 
tijolos. Cuidado com o tempo, 
já que o lugar é afetado rapida-
mente pela tempestadade.

Outro ponto quente do 
mapa de Fortnite Battle Royale, 
a Via do Varejo também tem um 
dos postes musicais do desafio. 
O objeto fica encostado em um 
pequeno declive, e ao lado de 
um pequeno cercado de metal, 
que conta com um portão.

Para achar o sexto poste, vá 
em direção da Fábrica de Des-
cargas, na parte inferior esquer-
da do mapa, e acesse a peque-
na cidade posicionada do lado 
direito, onde você encontrará o 
poste bem centralizado.

As Torres Tortas, um dos 
locais mais perigosos do game, 
também tem seu poste, que fica 
do lado esquerdo do local. de-
pois de se equipar, chegue ao 
ponto e dance rapidamente para 
garantir o desafio sem ser atin-
gido.Disponíveis em todas as versões (Xbox One, PS4, PC, Nintendo Switch, Android e iOS), todos os postes marcados são diferen-

tes dos itens de iluminação padrão, já que contam com caixas de som instaladas em sua parte superior
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Pouco mais de um ano após 
ser liberado para Android Auto, 
o Waze anunciou que agora tam-
bém é compatível com o sistema 
AppleCarPlay.

Para utilizar o app, basta ter 
instalados e atualizados os apli-
cativos do Waze e do Apple Car-
play no smatphone de plataforma 
iOS 12, que deve ser conectado 
via USB ao sistema multimídia 
equipado com Apple CarPlay.

Entre as funcionalidades 
ofeceridas estão a possibilidade 
de favoritar os endereços de tra-
balho e casa, comandos por voz, 
reportar possíveis problemas no 

O especialista em segurança 
Lukas Stefanko, da fabricante de 
antivírus Eset, descobriu que um 
programa de gravação de chama-
das para celulares Android, ca-
dastrado no Google Play, tentava 
roubar senhas bancárias, inter-
ceptando torpedos SMS e contro-
lando o que o usuário via na tela.

O app QRecorder alcançou a 
marca de 10 mil downloads e teria 
gerado um prejuízo de 10.900 eu-
ros (cerca de R$ 50 mil).

De acordo com Stefanko, não 
foi possível determinar exata-
mente quais bancos estavam na 
mira do programa. No entanto, a 

A empresa tem acompanhado 
os usuários de smartphones em 
todos os lugares por onde vão. O 
Google tem um programa que usa 
um ponto vermelho em um mapa 
para marcar onde uma pessoa 
está e por onde elas já passaram, 
o que por sua vez torna muito 
mais fácil identificar um indivíduo.

Para isso, é só logar na mes-
ma conta do Google que você 
utiliza em seu celular e entrar no 
site google.com/maps/timeline. 
Você conseguirá ver os registros 
de todos os lugares que você foi 
desde o começo do mês, e inclu-
sive ver onde está no exato mo-
mento.

Na página Histórico de loca-
lizações do Google Maps, clique 
no botão com ícone em forma 
de engrenagem para acessar as 
configurações do Histórico. Lá é 
possível verificar se o histórico 
de localizações está ativado na 
sua conta. Você pode desativar 
ou ativar o serviço lá a qualquer 
momento. Porém apenas desati-

Google tem um site que monitora 
todos os seus passos; entenda
Com o recurso, é possível ver o seu histórico de localizações e até deletá-lo  

var a sua localização não remove 
o seu histórico.

Se pretender apagar os lo-
cais que o Google Maps guardou 
nos últimos 30 dias, ou durante 
um intervalo de tempo determi-
nado, ou até mesmo de forma 
definitiva, volte à página Históri-

co de localizações.
Abaixo do calendário, use o 

menu suspenso para mostrar seu 
histórico dentro de um mês ou vá 
na opção de excluir seu histórico 
durante determinado período, 
ou até excluir seu histórico por 
completo. 

O Google Maps pode rastrear todos os seus últimos passos; basta ter uma conta 
no site

Vírus bancário no Google Play rouba senhas na Europa
Gravador de chamadas malicioso usava recursos de acessibilidade e sobrepo-
sição de tela para tomar conta do celular quando um aplicativo bancário era 
aberto

O especialista em segurança Lukas Stefanko, da fabricante de antivírus Eset, des-
cobriu que um programa de gravação de chamadas para celulares Android, cadas-
trado no Google Play, tentava roubar senhas bancárias

lista deve ter incluído instituições 
financeiras da Alemanha, da Re-
pública Tcheca e da Polônia.

Como funcionava
O vírus utilizava a permissão 

de sobreposição de tela do An-
droid, que permite que um app 
crie elementos gráficos sobre ou-
tros aplicativos que estiverem em 
execução.

Com essa permissão, um apli-
cativo pode substituir janelas de 
navegação na web ou de outros 
aplicativos que forem executados, 
fazendo com que a vítima digite a 
sua senha diretamente na janela 

do programa malicioso e não no 
aplicativo legítimo.

Os perigos associados a essa 
permissão fizeram o Google im-
por uma limitação que impede 
que aplicativos instalados fora 
do Google Play a utilizem. No en-
tanto, o “QRecorder” conseguiu 
passar pelos filtros, sendo cadas-
trado como um aplicativo legítimo 
no Google Play.

A capacidade do aplicativo de 
cumprir o prometido e realmente 
gravar as chamadas ajudou o app 
a enganar o Google e as demais 
vítimas que baixaram o QRecor-
der.

No caso do QRecorder, Ste-
fanko explica que o app usava o 
recurso de “Acessibilidade” do 
Android para instalar um compo-
nente adicional. Em seguida, ele 
monitorava a lista dos aplicativos 
executados.

Sempre que o aplicativo de 
um dos bancos na lista de alvos do 
QRecorder era aberto, imediata-
mente era criada uma janela falsa 
para se sobrepor ao aplicativo ori-
ginal. Nesse momento, qualquer 
senha digitada iria imediatamente 
para o golpista.

Cuidados
O QRecorder é um exemplo 

da viabilidade dos ataques con-
tra o Android, graças ao recurso 
de sobreposição de tela e filtros 
falhos no Google Play. Como este 
blog já alertou, a permissão de so-
breposição é muito perigosa e só 
deve ser concedida a aplicativos 
absolutamente confiáveis.

Waze passa a ser compatível 
com Apple CarPlay
Aplicativo de navegação herda todas as funciona-
lidades para o sistema multimídia, como alerta de 
radares fixos, acidentes e registro de endereços fa-
voritos

trajeto (como acidentes), con-
figurar a tela de acordo com o 
horário, além de receber alertas 
sonoros e visuais (como radares 
fixos).

Assim como ocorre nos de-
mais aplicativos conectados aos 
sistemas Android Auto e Apple 
CarPlay, o Waze será operado to-
talmente pelo sistema do veículo.

“Isso nos permite dar vida a 
uma das integrações mais solici-
tadas pelos usuários, dando a eles 
a oportunidade de aproveitar os 
benefícios do Waze em uma tela 
maior, a tela do Apple CarPlay”, 
aponta Jens Baron, do Waze.

Para utilizar o app, basta ter instalados e atualizados os aplicativos do Waze e do 
Apple Carplay no smatphone de plataforma iOS 12, que deve ser conectado via 
USB ao sistema multimídia equipado com Apple CarPlay

O “Twitch”, um dos maiores 
serviços de streaming de games 
do mundo, foi bloqueado na Chi-
na no último dia 21. O bloqueio foi 
confirmado à CNN por um porta-
-voz da empresa, pertencente à 
Amazon.

O app do “Twitch” desapare-
ceu das lojas para Android e IOS. 
O serviço havia aumentado a po-
pularidade no país nas últimas 
semanas após transmitir os Jogos 

‘Twitch’, um dos maiores serviços de 
streaming de games, é bloqueado na China
Bloqueio acontece após crescimento de populari-
dade da plataforma no país

Asiáticos em agosto.
Além da tansmissão ao vivo 

dos jogos mais populares atual-
mente, como “League of Legends”, 
“Dota 2” e “Counter-Strike: Global 
Offensive”, ele também faz strea-
ming de competições de eSports. 
E, desde 2016, usuários podem 
gravar vídeos cotidiados pelo re-
curso IRL (In real life).

O site foi comprado pela Ama-
zon em 2014 por US$ 970 milhões.

O “Twitch”, um dos maiores serviços de streaming de games do mundo, foi blo-
queado na China no último dia 21. O bloqueio foi confirmado à CNN por um porta-
-voz da empresa, pertencente à Amazon
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Luto, divórcio, dificuldades 
financeiras e descoberta de gran-
des problemas de saúde. Essas e 
algumas outras situações negati-
vas e altamente estressantes po-
dem fazer com que o cérebro de 
homens de meia-idade envelheça 
mais rápido. É o que sugere um 
estudo feito com 359 pacientes da 
Escola de Medicina da Universida-
de da Califórnia em San Diego, nos 
Estados Unidos.

Ao avaliar imagens de resso-
nância magnética, os pesquisa-
dores observaram que uma única 
adversidade pode acelerar o enve-
lhecimento do cérebro de homens 
em até 0,37 anos. Ou seja, a fisio-
logia do órgão pode ficar um terço 
de ano mais velha do que a idade 
real da pessoa.

“Passar por mais eventos ne-
gativos na meia-idade — particu-
larmente relacionados ao divór-
cio, separação ou morte de algum 
parente — foi associado ao enve-
lhecimento avançado e previsto 
do cérebro,” afirma Sean Hatton, 
principal autor da pesquisa.

Outros estudos já relataram 
como o envelhecimento do cére-
bro está relacionado à deteriora-
ção biológica e ao envelhecimento 
prematuro, causado por defeitos 
mitocondriais e oxidantes nas cé-
lulas, sistema imune debilitado ou 
mudanças genômicas. Esse estu-
do, por sua vez, mostra algumas 
evidências de uma possível rela-
ção entre envelhecimento mole-
cular e mudanças estruturais do 

Cérebro dos homens envelhecem mais rápido        depois de luto e divórcio, diz estudo
Estudo realizado nos Estados Unidos observou que o envelhecimento do órgão pode estar associado a experiências de vida                   negativas    

cérebro em resposta a eventos 
muito estressantes.

A pesquisa

Para fortalecer os resultados 
do estudo, mais pesquisas como 
esta devem ser feitas com pesso-
as de perfis diferentes do grupo 

monitorado até agora: masculino, 
branco e entre 57 e 66 anos.

Além disso, todos os homens 
analisados pelo estudo participa-

ram também do Vietnam Era Twin 
Study of Aging (VETSA), projeto 
da Universidade de Boston que 
pesquisa as influências genéticas 
e ambientais no envelhecimento 
do cérebro de meia-idade.

Para o estudo, os participan-
tes tiveram que contar os eventos 
que mudaram suas vidas nos últi-
mos dois anos. As respostas foram 
comparadas com relatos dados 
por eles há sete anos, quando en-
traram para o VETSA, e, por fim, 
foram realizados exames de res-
sonância magnética, dentre outras 
avaliações físicas e psicológicas.

Os pesquisadores mensura-
ram aspectos fisiológicos do cére-
bro, como o volume e a espessura 
do córtex cerebral, dentre outras 
áreas importantes para a cognição 
humana. Após coletados, os dados 
foram analisados por softwares 
avançados que preveem o enve-
lhecimento do cérebro e indicaram 
a possível relação entre eventos 
estressantes e a idade do órgão.

Não existe cérebro 
masculino e feminino
Um estudo com centenas de 

imagens de cérebros de homens e 
mulheres não encontrou provas de 
que exista um cérebro masculino e 
outro feminino. Embora haja al-
gumas diferenças anatômicas em 
determinadas áreas em função do 
sexo, estas não permitem dividir 
os humanos em duas categorias. 
Na verdade, o cérebro de cada um 
é um mosaico com elementos tan-
to femininos quanto masculinos.

Ideias como a da inteligência 
emocional e best-sellers recen-

Ao avaliar imagens de ressonância magnética, os pesquisadores observaram que uma única adversidade pode acelerar o envelhecimento do cérebro de homens em 
até 0,37 anos. Ou seja, a fisiologia do órgão pode ficar um terço de ano mais velha do que a idade real da pessoa

É o que sugere um estudo feito com 359 pacientes da Escola de Medicina da Universidade da Califórnia em San Diego, nos Estados Unidos 
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Cérebro dos homens envelhecem mais rápido        depois de luto e divórcio, diz estudo
Estudo realizado nos Estados Unidos observou que o envelhecimento do órgão pode estar associado a experiências de vida                   negativas    

Um estudo publicado na revista americana Neurology aponta que algumas ca-
racterísticas, hábitos de vida e cuidados com a saúde podem  ser associados à 
manutenção das capacidades intelectuais dos idosos

tes como O Cérebro Feminino ou, 
no século passado, a saga Os Ho-
mens São de Marte, as Mulheres 
São de Vênus, alimentaram a tese 
do dimorfismo sexual do cérebro. 
Se há diferenças entre homens e 
mulheres em outras partes da sua 
anatomia, em especial os genitais, 
por que não haveria no cérebro? E, 
se existe no que é físico, ou seja, 
no cérebro, também deve existir 
no que é essencial, a mente.

Entretanto, não há provas de 
que, do ponto de vista da matéria 

cinzenta, da matéria branca, das 
conexões neuronais e da espessu-
ra do córtex cerebral, o cérebro de 
uma mulher e de um homem sejam 
diferentes pelo simples fato de seu 
sexo ser distinto. As provas, aliás, 
apontam para o contrário. Em um 
dos maiores estudos já feitos, um 
grupo de pesquisadores israelen-
ses, alemães e suíços comparou 
a anatomia de 1.400 cérebros de 
homens e mulheres para concluir 
que, mais do que duas categorias, 
o que existe é um mosaico cere-

bral.
As teorias sobre a diferencia-

ção sexual no cérebro ganharam 
força em meados do século passa-
do. Mas, como comenta o pesqui-
sador Xurxo Mariño, da Neurocom 
e da Universidade de Coruña, “es-
ses trabalhos se centraram na se-
xualidade, em especial no estudo 
da emergência da homossexuali-
dade”. Alguns se empenharam em 
encontrar anomalias anatômicas 
que a explicassem, e encontraram 
algumas, como o menor tamanho 
de uma estrutura cerebral chama-
da estria terminal nas mulheres e 
também nos homens transexuais. 
Mas boa parte daquela ciência 
partia da ideologia.

Os estudos na época se base-
avam em questionários, não em 
observações diretas do cérebro e 
suas diferenças anatômicas. Isso 
é algo que só a moderna tecnolo-
gia de imagens neurológicas está 
permitindo. Ainda assim, recorda 
Mariño, “já em 1948 houve quem 
falasse mais de um contínuo ce-
rebral do que de categorias dico-
tómicas”. Foi o biólogo Alfred Kin-
sey quem, com sua escala sobre a 
orientação sexual, antecipou-se ao 
estudo atual.

As modificações 
do cérebro  
Menor massa cerebral. A par-

tir da quinta década de vida, o 
cérebro passa a perder aproxima-
damente 4,5 gramas por ano. Ou 
seja, com 100 anos, é normal per-
der mais ou menos 20% da massa 
cerebral. Isso não representa pre-
juízo ao indivíduo.

Redução da Densidade Neural. 
É uma redução leve em pessoas 
saudáveis. Pode ocorrer por perda 
de neurônios ou por redução do 
tamanho destas células, que en-
colhem.

Depósito de proteína amilói-
de. Acontece nas regiões corticais 
do cérebro em forma de placas ex-
tracelulares ou com acúmulo nas 
paredes vasculares. Normalmente, 
em menor quantidade que em pes-

soas com demência.
Emaranhados Neurofibrilares 

presentes nas região do Hipo-
campo (não disseminados, como 
nas pessoas que desenvolvem de-
mência).

Achados microvasculares. 
Pequenos derrames cerebrais dei-
xam algumas lacunas localizadas 
no cérebro. Ocorrem principal-
mente em pessoas com histórico 
de hipertensão não controlada.

Como evitar o 
envelhecimento 
do cérebro de idosos
Um estudo publicado na re-

vista americana Neurology apon-
ta que algumas características, 
hábitos de vida e cuidados com 
a saúde podem ser associados 
à manutenção das capacidades 
intelectuais dos idosos. Em oito 
anos de pesquisa, foram acompa-
nhadas 250 pessoas com idades 
entre 70 e 79 anos.

Os voluntários foram subme-
tidos a testes de habilidades cog-
nitivas, sendo que muitos apre-
sentavam redução dessa função. 
No resultado, 53% dos idosos 
apresentavam um declínio con-
siderado normal conforme enve-
lheciam, 16% deles tinham uma 
redução mais acentuada e 30% 
não apresentaram mudança no 
desempenho dos testes durante 
os anos.

Através dos resultados, os 
pesquisadores notaram que os 
idosos que se exercitavam fisi-
camente pelo menos uma vez 
por semana, tinham completado 
o ensino médio, não fumavam e 
levavam uma vida social agita-
da tendiam a manter as funções 
cognitivas melhor conservadas na 
terceira idade.

A tristeza e a perda de uma pessoa querida pode envelhecer o cérebro 

Envelhecer em companhia pode ser benéfico para o cérebro do idoso 
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O pequeno Davi Roos Santos aproveitando sua brinquedoteca

Pouco depois do nascimen-
to do bebê já é possível detectar 
problemas de visão; Isso é possí-
vel graças ao Teste do Olhinho, um 
exame obrigatório e que todos os 
recém-nascidos têm direito garan-
tido por lei a fazer. Trata-se de um 
procedimento bastante simples 
e indolor, e que pode ser crucial 
para o desenvolvimento saudável 
da saúde ocular da criança

Por meio desse exame, que 
também é chamado de Teste do 
Reflexo Vermelho (TRV), o médi-
co consegue identificar qualquer 
alteração visual no bebê, como 
catarata, glaucoma congênito ou 
deslocamento de retina. O proce-
dimento serve justamente para, 
em caso de detecção de algu-
ma anormalidade, encaminhar o 
quanto antes a criança a um es-
pecialista para fazer novos testes 
específicos e dar início ao trata-
mento adequado, garantindo que 
o pequeno desenvolva a visão 
normalmente, ou o mais próximo 

Muitas vezes controlar a rai-
va é difícil até para os adultos, 
imagine então como é a sensação 
para as crianças. Separamos al-
gumas dicas para te ajudar nesse 
momento. Uma boa sugestão é o 
pote da calma, que já colocamos 
em edições anteriores, e agora 
apresentamos a caixa da raiva. A 
ideia é que a criança coloque em 
uma folha de papel o que ela está 
sentindo e forme desenhos que 
posteriormente serão colocados 
dentro da caixa.

Como funciona?
Quando a criança sentir rai-

va em casa, os pais devem suge-
rir a ela que rabisque um papel, 
para expressar tudo o que estiver 
sentindo. Provavelmente, os pri-
meiros traços serão mais fortes e 
intensos, até que, com o tempo, 
eles passarão a ficar mais leves 
e mais leves... Essa é uma forma 
de mandar a raiva embora. Fei-
to isso, peça para que a criança 

Segundo a antroposofia, uma 
pessoa apresenta ciclos de 7 anos. 
Até essa idade, a criança se volta 
inteiramente para a família – é o 
mundo ideal, o ninho, que se esta-
belece dentro de casa. A partir dos 
7 uma nova etapa se inicia, é quan-
do a criança descobre o mundo ex-
terior, os seus próprios sentimen-
tos, incorpora valores, e há uma 
intensa troca com o mundo sobre 
tudo e qualquer coisa. Justamente 
por estar mais atenta ao mundo, 
a criança também demonstra al-
guns medos e aflições que podem 
ser por diversas coisas, tanto reais 
como imaginárias.

Elas têm medo de histórias de 
terror, de lendas como mula sem 
cabeça e lobisomem, e até de ficar 
presa no elevador. Medo de que 
algum colega tire sarro se errar 
a resposta de algum exercício, ou 
simplesmente do escuro. Sim, a 
criança está crescendo e apren-
dendo a lidar com um mundo que 
ela ainda não entende direito. A 
fase da inocência cega chega ao 
fim. Talvez a parte mais bonita que 
possa aflorar aos 7 anos, seja a co-
nexão com a espiritualidade! Ao 
mesmo tempo em que a criança se 
pergunta se algumas histórias são 
verdadeiras, ela também acredita 
no que não pode ver, mas sabe que 
está lá. Aos 7, uma criança está 
muito, muito atenta ao que você 
demonstra, então vale cuidar do 
que você tem falado ou o que tem 
feito que possa prejudicar essa 
fase.

Nessa idade elas já têm per-
sonalidade, e mesmo com sua 
pouca idade, uma fisiologia ainda 
em desenvolvimento e um cérebro 
em fase estrutural, sua psique já é 
adulta. O que a diferencia de um 
adulto de fato são as alterações 
físicas que seu corpo ainda sofre-

Exame importante e que pode 
salvar a saúde dos olhos do bebê

TESTE DO OLHINHO

disso possível.
Ele é um teste bem simples: 

o pediatra projeta um feixe de luz 
sobre os olhos do bebê. O proce-
dimento leva também o nome de 
Teste do Reflexo Vermelho porque, 
se o reflexo dessa luz produzir um 
tom avermelhado (como em fotos 
com flash), é sinal de que a saúde 
visual do pequeno está normal. O 
fato dos olhos do bebê demons-
trarem um tom avermelhado com 
a incidência da luz é um indício de 
que as principais estruturas inter-
nas que compõem o olho estão 
transparentes, que é a situação 
normal que permite que a luz che-
gue à retina. Caso contrário, se há 
algo que impeça essa chegada, o 
reflexo terá interferências na co-
loração e pode indicar doenças. O 
teste deve ser feito ainda na ma-
ternidade, pouco depois do nasci-
mento. Se não for realizado nesse 
momento, também pode ser feito 
na primeira consulta com o pedia-
tra. O importante é não demorar.

Caixa da raiva: ensine seu filho a 
se livrar dos sentimentos ruins

transforme o desenho em um 
monstro, e você pode ajudar nes-
sa parte. Depois de pronto, peça 
para a criança dobrar a folha e 
colocar o “monstro da raiva” 
dentro de uma caixa. Essa caixa 
deve ficar separada das outras 
caixas que tenha na casa, para 

que eles tenham a ideia de que 
aquela caixa de raiva só deve ser 
usada no momento certo e não 
em qualquer circunstância. Vale 
muito a pena tentar essa ideia, 
é prática e você vê os resultados 
nas primeiras vezes que fizerem 
o processo!

Os 7 anos da criança, a idade dos conflitos!
rá e a experiência de vida que virá 
com o tempo. Ela já tem individu-
alidade consciente e plena noção 
de que os outros, assim como ela, 
são capazes de pensar, ter ideias, 
planejar alguma coisa, e mentir. Se 
contavam mentiras antes, agora 
o farão com total convicção e sa-
berão os motivos! Já são capazes 
de planejar suas próprias ações, 
e tem noção da cronologia do 
tempo, isto é, passado, presente 
e futuro, e o que lhes falta é ape-
nas maturidade para ser levado a 
sério. Se mostramos um mundo 
irreal a uma criança crescendo, 
mais a frente terão como ideário 
esse mundo imaginário que pin-
tamos, recheado com fantasias, e 
isso, certamente, será motivo para 
a criação de inumeráveis conflitos. 
As crianças constroem um modelo 
mental sobre uma falsa realidade 
que em nada se compara ao mun-
do real. É o fim das fantasias que 
criamos para encapsulá-las num 
mundo de mentiras, de contos de 
fadas. É preciso cuidar da forma 
que controlamos, condicionamos 
e domesticamos os filhos.

As crianças são sociáveis por 
natureza, e isso pode ser um ponto 
forte e fraco ao mesmo tempo. Fra-
co pois as torna vulneráveis as ar-
madilhas das crianças mais velhas 

ou de adultos mal intencionados e 
forte porque não são resistentes 
aos novos aprendizados, mudan-
ças, desafios e descobertas. O lado 
mais positivo da falta de experiên-
cia de vida é sua alta receptividade 
aos novos conhecimentos. A dúvi-
da torna-se então uma cláusula 
obrigatória para um desenvolvi-
mento saudável. Essa é a melhor 
época para que aprendam sobre 
ética, cidadania e bons costumes. 
Mas isso deve ser feito através de 
uma linguagem compatível com 
seu nível de compreensão, ou seja, 
com bons exemplos. As explica-
ções tem muita importância, mas 
nesse estágio o exemplo é capaz 
de esclarecer as coisas muito me-
lhor que muitas palavras. A mesma 
regra vale para os pensamentos 
positivos e a lei de causa e efeito, 
onde suas ações inevitavelmente 
terão como resultados positivos 
ou negativos.

E por fim o atributo do apren-
der a aprender que nada mais é 
do que a criação de raízes per-
manentes. Sem esse status men-
tal a criança jamais será capaz de 
praticar o autodidatismo, aquela 
condição onde indivíduo aprende 
através do autoexame de si mes-
mo. Busca entender a si, para en-
tender os outros!

O teste deve ser feito ainda na maternidade, pouco depois do nascimento. Se não 
for realizado nesse momento, também pode ser feito na primeira consulta com o 
pediatra. O importante é não demorar

A ideia é que a criança coloque em uma folha de papel o que ela está sentindo e 
forme desenhos que posteriormente serão colocados dentro da caixa

A partir dos 7 uma nova etapa se inicia, é quando a criança descobre o mundo 
exterior, os seus próprios sentimentos, incorpora valores, e há uma intensa troca 
com o mundo sobre tudo e qualquer coisa
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A Ecografia Veterinária é usada para avaliação dos órgãos dos 
sistema urinário, digestório e reprodutor. A ultrassonografia veterinária 
auxilia o clínico a ter um maior conhecimento em Medicina Veterinária 
interna. Cuide de quem você ama! Agende sua consulta! Realizamos os 
exames de ecografia diariamente

COLUNISTA

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

Rua Atílio Pompermayer, 21, Botafogo
54 3452 0655

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

A Chica é a companheria de estudos da Gabriela Dall’ Agnol

A otite canina é um processo 
inflamatório que envolve a par-
te externa do ouvido. É uma das 
doenças mais e apresenta carac-
terísticas peculiares: dificuldade 
na prevenção, no tratamento e na 
eliminação das causas que levam a 
reincidências.

A maioria das raças de cães 
apresenta um canal auditivo bem 
longo, quando comparado ao ou-
vido humano, o que facilita o apa-
recimento de infecções e dificulta 
o tratamento. Cães com orelhas 
longas e caídas, são os mais pre-
dispostos a problemas de ouvidos 
do que outros cães, pois as orelhas 
caídas obstruem a entrada de ar e 
a secagem adequada do canal au-
ditivo. O resultado é um ambiente 
quente, úmido e escuro, com per-
feitas condições de crescimento 
de microrganismos, como levedu-
ras, fungos e bactérias.

Tipos de otite canina
A otite pode ter várias causas 

e afetar partes diferentes do ou-
vido dos cães. Ela é denominada 
otite externa, otite média ou otite 
interna, variando de acordo com o 
local prejudicado pelo problema.

 
Infecção
A otite infecciosa é causada 

por bactérias e normalmente tem 
pus. É preciso tratar com antibióti-
cos (injetáveis e orais) juntamente 
com medicamento tópico (aplica-
do na região).

 
Fungos
É a forma mais comum de oti-

te. Os sintomas são excesso de 
cera com cheiro adocicado, nor-
malmente causada pela Malas-
sézia.

 
Parasitas
Parasitas como carrapatos e 

ácaros são os agentes desse tipo 
de otite. Para tratamento de para-
sitas é necessário o uso de medi-
camentos específicos com a gra-
vidade.

 
Produção 
excessiva de cera
Alguns indivíduos produzem 

muita cera, mais do que o normal. 
Essa cera acumulada fermenta e 
inflama, causando a otite.

Outros fatores

Otite é recorrente em cães de orelha longa

Traumas, alergias, tumores, 
questões hormonais e a presença 
de algum corpo estranho no ouvi-
do do animal também podem in-
fluenciar no aparecimento da otite 
canina. 

Raças mais 
afetadas pela otite
Algumas raças tem mais ten-

dência que outras, principalmente 
por conta do formato da orelha, 
que abafa a região e facilita a pro-
liferação de fundos e bactérias. 
Como por exemplo as raças:

Cocker Spaniel
Basset Hound
Golden Retriever
Dachshund
Setter Irlandês
Labrador
Cavalier King Charles Spaniel
Bloodhound

Os sintomas da 
otite em cães
Dependendo do tipo da otite, 

os sintomas podem variar. Mas, 
há alguns sintomas clássicos e 
comuns. Se você perceber alguns 
desses sintomas no seu cachorro, 
leve-o urgentemente ao veteriná-
rio.

Coceira intensa nas orelhas: o 
cachorro fica balançando a cabe-
ça, coçando a orelha com as patas, 
esfregando as orelhas em móveis 
e no chão;

O cão pode ficar com a cabeça 
meio de lado;

Secreções: em alguns casos, o 
cão pode apresentar pus nas ore-
lhas;

Mau cheiro que vem das ore-
lhas do cão;

Vermelhidão, escurecimento 
ou crostas no ouvido;

Inchaço nas orelhas;
Perda de audição;
Dor intensa: o cachorro de-

monstra que está com dor quando 
alguém chega perto de suas ore-
lhas ou quando alguém toca em 
suas orelhas. Ele se afasta ou tenta 
morder quem se aproxima;

Tratamento da 
otite em cachorros
O tratamento das otites está 

associado ao uso de medicação tó-
pica e à limpeza dos ouvidos. Em 
alguns casos há a necessidade de 
se associar à medicação tópica, 
antibióticos e/ou anti-inflama-
tórios. O remédio é definido pelo 
veterinário, por isso não acon-
selhamos medicar seu pet sem 
orientação. Às vezes pode ser ne-
cessário o uso de medicamentos 
injetáveis.

O sucesso terapêutico da me-
dicação tópica depende do dono 
respeitar e tratar da forma correta 
o tratamento indicado e respeitar 
os intervalos de medicação. Mui-
tas vezes essa parte, que deveria 
ser a mais simples do processo, 
torna-se justamente o entrave do 
sucesso do tratamento. Ou seja, se 
você precisa pingar 10 gotas em 
cada ouvido de 8 em 8 horas, faça 
exatamente dessa forma.

Prevenção da 
otite canina
Mantenha a higiene dos ou-

vidos e orelhas. Uma vez por se-
mana, limpe as orelhas do seu ca-
chorro. 

Se seu cachorro tem muito 
pelo na região interna das orelhas, 
leve-o pra fazer uma tosa higiênica 
sempre que possível, para evitar 
retenção de sujeira nessa região.

 Se seu cão tem orelhas muito 
compridas, o ideal é um potinho de 
água fundo e estreito, para que ele 
não molhe as orelhas quando for 
beber água.

 Mantenha as orelhas deles 
sempre secas e quando for dar ba-
nho, coloque algodão nos ouvidos 
do cachorro para evitar que entre 
água. No final do banho, seque 
bem a região.

Orelhas que abafam o canal auditivo facilitam a proliferação de fundos e 
bactérias. Mantenha a higiene limpando uma vez por semana as orelhas do seu 
cachorro

Mantenha as orelhas deles sempre secas e quando for dar banho, coloque algodão 
nos ouvidos do cachorro para evitar que entre água
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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, 
lingua com ervilha, coelho e codorna 

al menarosto, peixe, galeto, churrasco 
de gado e ovelha, tortei, maionese, 

saladas e abacaxi no espeto 

Sopa de capeleti, pien, lesso, 
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, macarrão, maionese, 

saladas e abacaxi no espeto

Kiara Piletti, estará em festa no sábado (06) . A bela estudante de psicologia estará recebendo cumprimentos pelo seu 
aniversário. Parabéns!

Alisson Trevisan  está recebendo os cumprimentos pelo seu aniversário hoje, dia 
5

Everton Savi aniversariou  na última quarta-feira


