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 A história deste adorno tem início com as primei-
ras comunidades e clãs das raças ancestrais. 
Ele estava presente nas tribos de todo o plane-
ta, nas castas indianas, entre os faraós egípcios 
e legionários romanos. Páginas 08 e 09

Estilos e tendências da 
história do Body Piercing
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Nesta semana, você fica em destaque, 
e suas posturas soam como reveladoras 
para muitas pessoas que o cerca. O cenário 
deixa claro o quanto precisa inovar nas 
relações para estruturar as oportunidades 
que se apresentam. Pode haver algum tipo 
de embate com uma pessoa importante e 
a situação é interessante para deixar sua 
opinião clara. Está com as rédeas em suas 
mãos e não pode deixar “a peteca cair”. Es-
teja aberto para novos caminhos e novas 
soluções. Apesar da troca afetiva apresen-
tar conflitos e até mesmo diferenças entre 
vocês, um ângulo com Saturno indica com-
promisso e solidez.

Laureta cede à chantagem de 
Du Love. Rosa confirma a Beto que 
Remy está vivo. Ícaro pede Rosa 
em namoro. Manu chega à casa de 
Severo e é rendida por um bandido, 
depois de chamar a polícia. Beto dis-
cute com Gorete. Naná passa mal, 
e Nestor e Dodô cuidam dela. Rosa 
mente para Laureta. Du Love obri-
ga Laureta a contar para todos sua 
nova posição na casa. Manuela tenta 
enganar os bandidos. Laureta desco-
bre que Remy e Karola estão juntos. 
Beto reclama por Valentim defender 
Karola. Laureta faz um acordo com 
Remy e Karola. Rochelle se esforça 
para pegar uma das armas dos la-
drões. Laureta leva Remy para a casa 
de sua mãe.

O TEMPO NÃO PARA

SEGUNDO SOL

ESPELHO DA VIDA

AS AVENTURAS DE POLIANA

Emílio ameaça Marocas. Gabi-
ru entrega a Carmen um convite de 
Dom Sabino para um chá. Dom Sa-
bino revela a Gabiru que ama Car-
men. Emílio pressiona Marocas a 
participar da entrevista para Pedro 
Parente sobre o noivado do casal. 
Cesária descobre que a comida de 
Damásia no restaurante foi sab-
otada. Menelau se surpreende com 
o beijo de Vanda. Samuca assiste à 
entrevista sobre o casamento de 
Marocas e Emílio. Elmo e Samu-
ca se abraçam. Agustina pede o 
divórcio a Dom Sabino. 

Sr. Pendletom manda a segun-
da fase do jogo para Mário, Benício 
e Gael. Filipa diz que Yasmim traiu 
sua confiança. Marcelo conver-
sa com Ruth e Helô sobre sua ida 
ao Ceará para procurar os pais de 
João. Ruth permite que Marcelo vá. 
Gleyce, Verônica e Branca se reú-
nem para falar do bom resultado 
que o Comitê do Laço Pink, obteve 
com as publicações da foto e vídeo 
de João. Arlete chega na reunião 
sem ser convidada. Otto parabe-
niza Fernanda pelo trabalho na 
0110. Roger volta a ocupar sua an-
tiga sala e comemora. Arlete implo-
ra para entrar no Comitê do Laço 
Pink. Raquel pergunta para Bren-
da o que está rolando entre ela e 
Jeferson. Débora tenta descobrir 
se Marcelo e Luisa estão juntos. 
Sophie encontra com Iuri e o beija. 
Fernanda visita Luísa e diz que pre-
tende levar Lorena e Raquel para 
a Europa. João vai com Poliana a 
casa do Sr. Pendleton. Verônica vai 
até a casa de Gleyce visitar Vida. 
Poliana chega com João a casa do 
Sr Pendleton, mas ele não se agra-
da com a presença do garoto. 

ÁRIES 21 de mar. a 20 de abr. TOURO 21 de abr. a 20 de mai.
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22 de jul. a 22 de ago.
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Através de posturas maduras, é leva-
do a mudar as metas através de escolhas 
que interferem na família e o seu futuro. O 
cenário deixa claro que as mudanças são 
inevitáveis para o seu desenvolvimento e 
que o foco é a autoestima e a realização 
pessoal. Suas decisões ativam naturalmen-
te possíveis afastamentos ou cortes. As 
decisões devem ser guiadas com a razão 
e não pela emoção. O cenário indica que 
é desafiador se sentir seguro e amparado 
pela pessoa amada da forma que deseja. O 
cenário indica afastamentos ou algum tipo 
de reflexão importante para o casal.

É uma semana importante para inte-
ragir com parentes e pessoas próximas. O 
cenário indica conflitos e deve dar atenção 
a possíveis rivalidades e intrigas. Uma nova 
forma de pensar ou elaborar ideias são 
necessárias para o seu desenvolvimento. 
Os estudos, viagens e opiniões diferentes 
podem trazer afastamentos ou cortes com 
pessoas próximas. É uma semana difícil 
para entender o que o cônjuge está pas-
sando. As experiências do relacionamento 
podem recair sobre você e se sentir res-
ponsável pelos fatos.

A Lua cheia revela movimentação fi-
nanceiras e soluções para negociações. O 
cenário astrológico abre oportunidades e 
favorece empreendimentos para executar 
processos de finalizações. O céu colabora 
com a organização de objetivos futuros. O 
seu regente Marte ainda está em conflito 
com o planeta Mercúrio, exigindo de você 
flexibilidade para tomar decisões significati-
vas. O foco maior na relação é encontrar um 
ponto de equilíbrio mediante as mudanças 
que ambos vêm enfrentando. A sensação da 
semana é que estão pisando em ovos.

Nesta semana, será levado a refletir 
sobre mudanças em sua rotina e no trabal-
ho. As mudanças que pretende fazer levam 
tempo e dedicação, mas mexem muito com 
o seu emocional. É importante se sentir 
integrado com as atividades em grupo, 
porque pode haver conflitos e a experiên-
cia que expõe relações e a autoestima. 
Atenção com a ansiedade para expressar 
opiniões e desperdícios de oportunidades. 
Está incomodado com situações isoladas e 
tem a necessidade de saber o que acontece 
com a pessoa amada. O cônjuge está ansio-
so e pode sentir dificuldade para se expres-
sar. Nesta semana, será levado a inovar o 
trabalho.

É uma semana importante para con-
duzir projetos e envolvimento afetivo. Suas 
escolhas colocam em destaque as relações 
com os amigos e como deseja interagir 
com pessoas que interferem no namoro e 
na sua autoestima. Por outro lado, está ma-
ravilhoso para inovar os projetos e fazer o 
que gosta. É uma semana importante para 
validar o seu valor e dar um passo madu-
ro para encarar o relacionamento. Para se 
sentir mais seguro na troca, terá que fazer 
escolhas maduras. O cenário indica que é 
importante ser flexível e avaliar o cenário 
com entendimento. A dica também é ava-
liar pessoas ou situações que interferem no 
seu relacionamento.

Nesta semana, é importante se posi-
cionar para se libertar de padrões que im-
pedem o seu progresso e desenvolvimento. 
Atenção aos conflitos emocionais que co-
loca em destaque insatisfações pessoal e 
eventos de mudanças em família. A maturi-
dade é um fator importante para dar tônus 
às suas decisões, seja sábio. É uma semana 
desafiadora para o campo afetivo. O cônju-
ge ainda encontra dificuldades para tomar 
decisões assertivas. Independente dos 
desafios apresentados, você faz escolhas 
ousadas para priorizar a sua autoestima e 
a realização pessoal.

É uma semana importante para inovar 
as ideias e trocar informações com pessoas 
próximas. Está excelente para os estudos 
e viagens. Está seguro para fazer escolhas 
que promova os talentos e o lazer. Entre-
tanto, encontra dificuldades para interagir 
com opiniões diferentes. Atenção com o 
desperdício de ideias e oportunidades. Se 
estiver numa relação, terá dificuldades 
para entender ou interagir com o cônjuge. 
A pessoa amada está flutuante por conta 
de expectativas ou fugas emocionais. Se 
não estiver numa relação, a dica é avaliar 
sentimentos do passado que ainda assom-
bram suas escolhas afetivas atuais.

É uma semana para inovar o setor fi-
nanceiro e avaliar oportunidades para possí-
veis investimentos ou propostas. É essencial 
fazer um planejamento e priorizar as tarefas 
para assumir responsabilidades viáveis em 
família ou para o imóvel. O cenário favorece 
heranças e finalizações em família. Se esti-
ver numa relação, o cônjuge segue agitado e 
com dificuldades para resolver documentos 
importantes ou estudos. Os exageros e di-
vergências para conduzir os planos podem 
desafiar o relacionamento. Mas, se estiver 
sozinho, uma nova pessoa pode entrar em 
sua vida e em seu coração, entretanto, a pes-
soa está arredia e os conflitos são evidentes. 

É uma semana para inovar suas es-
colhas e promover mudanças saudáveis 
no relacionamento. O cenário favorece es-
truturar as ideias a dois. Mas você terá que 
reformular as informações para interagir 
com eventos problemáticos em família. É 
importante ter coragem para empregar 
sua força e desenvolver a sua identidade 
pessoal. Atenção com a irritação e impa-
ciência. É uma semana significativa para o 
relacionamento. Você está disposto a dar 
um novo passo para ancorar os projetos a 
dois. O cenário astrológico deixa claro que 
os velhos padrões ou comportamentos en-
raizados não serão mais sustentado daqui 
para frente. Nesta semana, reflita o quanto 
ambos estão dispostos a mudar. 

Nesta semana, o seu foco será no tra-
balho e inovações na forma de produzir. 
A saúde também deve ser a prioridade, 
principalmente para realizar mudanças de 
hábitos. Existem situações que vêm sendo 
reformuladas internamente para interagir 
com pessoas, sobretudo com posturas, que 
colocam à prova sua coragem e proativida-
de. Atenção aos exageros e falhas em seu 
julgamento. A forma de interagir com o rela-
cionamento nesta semana é muito emocio-
nal e reflexiva. Atenção com o julgamento 
e decisões precipitadas. A dica da semana 
é silenciar e buscar entender suas per-
cepções antes de tomar qualquer decisão.

É uma semana importante para inte-
ragir com amigos e principalmente deixar a 
porta aberta para o namoro e o lazer. Uma 
nova vida e uma nova forma de se divertir 
é viável e importante para o seu desenvol-
vimento. A busca pela felicidade vai trazer 
a necessidade de selecionar as pessoas 
que devem ficar. É um ciclo para passar a 
peneira e também se afastar de algumas 
pessoas. Entretanto, outras virão, com 
maior sintonia e interação. Se você estiver 
numa relação, é importante avaliar o quan-
to as amizades estão interferindo na troca 
afetiva. Neste caso, ambos serão levados a 
inovar as amizades, assim como os ideais.

Ana fica aflita com a guardiã da 
casa de Julia. Isabel fala mal de Cris 
para Américo. Hugo não revela a Pat 
o dia em que Mauro César chegará 
a Rosa Branca. Margot conversa 
com Vicente mentalmente, e Priscila 
percebe. Flor esconde coisas de Dal-
va e Marina. Solange se desespera ao 
saber que Emiliano Freitas também 
participará do filme. Alain discute a 
história de Julia com a produção do 
filme. Isabel destrata Marcelo. 

Maior sem noção a apre-
sentadora Ticiane Pinheiro 
chega à festa de Sabrina 
Sato com um pacote imenso 
com o nome Zoe colado.

Depois de tudo ainda 
tentou esconder o nome 
da criança para posar nas 
fotos oficiais, mas já tinha 
estragado a surpresa.  O 
evento solidário, que arreca-
dou brinquedos para a insti-
tuição da apresentadora que 
apoia projetos sociais para 
crianças e adolescentes no 
Brasil, reuniu diversas cele-
bridades, dentre elas Ticiane 
Pinheiro.

Até o dia da festa o 
nome da filha de Sabrina e 
Duda Nagle ainda não havia 
sido revelado, tanto que o 
clima do evento foi domina-
do por um suspense, à me-
dida que sua decoração foi 
personalizada com o nome 
dos papais ou apenas dizia 
“chá de bebê”, e não o nome 
da pequena, como pede a 
tradição.

Ticiane Pinheiro  estraga a surpresa do 
chá de bebê de Sabrina Sato
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O Hip Hop ganha um espaço 
merecido no universo bento-gon-
çalvense. No dia 10 de novembro 
a fotógrafa Bruna Ferreira lança 
na Casa das Artes o livro “Cooltu-
re Trip; Nossa casa, Cypher Vico”, 
um livro preenchido com fotogra-
fias e informações de dançarinos 
que ocupam a praça Vico Barbieri, 
no Centro, para se apresentarem 
dançando. A obra conta com re-
gistros fotográficos feitos durante 
os últimos quatro anos. De acordo 
com Bruna o processo para a rea-
lização do livro foi gradual.

“Inspirado em fotógrafos da 
década de 1970 que fizeram uma 
documentação tão importante 
para o hip hop eu queria fazer um 
livro. Fiz a exposição no ano pas-
sado, que foi a primeira exposição 
da Coolture e Trip e esse ano vou 
fazer o livro. Eu optei por seguir o 
trabalho da Coolture  e Trip que 
são focados nas Chyphers, as ro-
das de danças que acontecem nas 
praças, em lugares públicos”, ex-
plica.

A jovem fotógrafa não pen-
sa em restringir o trabalho num 
único livro. Bruna não esconde 
o entusiasmo quando diz que os 
planos é futuramente lançar uma 

Fotógrafa lança livro com registros fotográficos de 
dançarinos da cena hip hop de Bento   
Bruna Ferreira lança o livro “Coolture Trip; Nossa casa, Cypher Vico” no próximo dia 10, na Casa das Artes

obra com registros de artistas de 
outras regiões do Brasil. “A inten-
ção agora com o feito do livro, 
registrando a cena daqui é fazer 
um nacional, pegar as mesmas 
histórias do que acontecem aqui, 

mas de outros lugares. Sabemos 
que já tem alguns lugares mape-
ados para ir, e o segundo passo 
será com o mesmo objetivo, mas 
abrir o leque, faze algo nacional”, 
salienta.

Bruna lembra ainda que o li-
vro é uma forma de imortalizar a 
história de dançarinos da cena. “A 
era digital facilitou muito a distri-
buição da informação, mas hoje 
é muito fácil fazer uma foto e di-

vulgar, registrar, mas isso vai se 
perdendo, e a questão do livro é 
realmente para ter um conteúdo 
de qualidade contando a história 
deles, tendo um conteúdo físico”, 
ressalta.

Bruna Ferreira lança o livro “Coolture Trip; Nossa casa, Cypher Vico” no próximo 
dia 10, na Casa das Artes
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 Quem  gosta de marce-
naria, mas não tem lá grandes 
habilidades e nem muitas ferra-
mentas, pode se aventurar por 
coisas mais simples, mas não 
quer dizer menos charmosas e 
funcionais.

 Criar com suas próprias 
mãos é um  prazer imenso e um 
hobby funcional. Selecionamos 
aqui algumas ideias de fácil en-

O prazer de fazer o seu próprio banco
tendimento de execução.

 No box  está o passo a passo 
do banco simples, mais conheci-
do aqui na região da serra como 
banco “ pé de porco”. Na página 
ao lado  sugestões lindas destes 
bancos  que ainda se encontra 
muito nas casas de interior, mas 
com um olhar moderno e inte-
grado na decoração das casas e 
apartamentos mais descolados
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Na página ao lado tem o 
passo a passo para você mesmo 
fazer seu banco “ pé de porco!”, 
que pode ser pintado, “ envelhe-
cido” com diversas técnicas, co-
berto com pêlos,  com o conforto 
de almofadas, enfim.: use e abuse 

Como compor um banco rústico na decoração contemporânea
deste aliado que serve também 
como apoio para a decoração e 
até  nos pés de sua cama, como 
apoio.

Grimpe ou faça você mesmo, 
ms acrescente este versátil com-
ponente em sua decoração.
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O pesquisador de seguran-
ça Blazej Adamczyk, da Uni-
versidade de Tecnologia Sile-
siana da Polônia, divulgou três 
vulnerabilidades existentes em 
oito modelos de roteadores da 
marca D-Link. Segundo ele, as 
falhas foram encontradas e re-
latadas à companhia em maio, 
mas a empresa não lançou atu-
alizações nem se pronunciou 
sobre os problemas, o que levou 
Adamczyk a publicar os deta-
lhes técnicos.

De acordo com o especia-
lista, que é fundador do grupo 
de pesquisa “sploit.tech”, a ex-
ploração das brechas permite 
tomar o controle total do equi-
pamento, permitindo desde a al-
teração das configurações até a 
possível instalação de vírus nos 
roteadores.

A D-Link afirmou que “está 
ciente e investigando as múlti-
plas vulnerabilidades relatadas 
em oito roteadores de nosso 
portfólio e forneceremos as de-
vidas atualizações aos produtos 
assim que possível”.

As vulnerabilidades são re-

A Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) vê possibili-
dade para que o leilão da rede de 
tecnologia 5G aconteça até o se-
gundo semestre de 2019, afirmou 
Juarez Quadros, presidente da au-
tarquia.

“Será necessária a elaboração 
de uma série de ações como a re-
alização de consultas públicas 
sobre as frequências que serão 
usadas. Recentemente ocorreu 
uma consulta envolvendo o uso 
das faixas 2,3 Ghz e 3,5 Ghz, que 
são frequências mais baixas”, disse 
Quadros, que durante a convenção 
Futurecom, evento de telecomuni-
cações que ocorre até quinta-feira 
(18) em São Paulo.

Alguns testes para avaliação 
de desempenho dessas tecnolo-
gias estão sendo feitos com a par-
ticipação de indústria, operadoras 
e institutos de pesquisa.

Espectro
Quadros espera que o novo 

modelo de limite de espectro, 
que define as faixas de frequên-
cias para uso das operadoras, seja 
aprovado até o fim do seu manda-
to, no próximo mês. Segundo ele, 
o conselheiro Aníbal Diniz foi o 
sorteado para conduzir a análise. 
Após a conclusão, o processo será 
encaminhado para uma avaliação 
final.

O presidente da Anatel disse 
que o setor caminha naturalmente 
para a consolidação. “Precisamos 
de um ambiente que permita esse 
movimento. É impossível frear 
essa mudança de rumo”.

Essa mudança nos limites 
de espectro facilita as fusões e 
aquisições entre as empresas e 
pode gerar caixa para o governo 
por meio de leilões de frequências.

O ministro da Ciência, Tecno-
logia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC), Gilberto Kassab, anun-
ciou que o secretário da Radiodi-
fusão, Moisés Queiroz Moreira, é o 
indicado para assumir a presidên-
cia da autarquia. Moreira ainda 
deverá passará por sabatina no 
Senado.

Sercomtel
O presidente da Anatel infor-

mou que foi lançada recentemente 
uma consulta pública para a venda 
da concessão da Sercomtel, op-
eradora de telefonia móvel e fixa 

Cientistas da Universidade 
de Boston desenvolveram uma 
camisinha autolubrificante. Dif-
erentemente dos produtos à ven-
da atualmente, que usam óleo de 
silicone para lubrificação, o pre-
servativo smart responde aos flu-
idos corporais, fazendo com que 
a própria superfície fique escor-
regadia quando em contato com a 
pele humana.

A invenção tem como objetivo 
aumentar o uso do preservativo, 
tendo em vista que muita gente 
dispensa o método contraceptivo 
alegando desconforto, principal-
mente os homens. O estudo teve 
apoio da Fundação Bill e Melinda 
Gates, instituição filantrópica cria-
da por Bill Gates e sua esposa.

O que os pesquisadores fize-
ram foi revestir a camisinha com 
um polímero que prende molécu-
las de água. Ao entrar em contato 
com os fluidos expelidos durante 
a relação sexual, o material retém 
uma fina camada de água em sua 
superfície, tornando-a escorrega-
dia.

A grande vantagem do trata-
mento é que o preservativo man-
tém a lubrificação durante todo o 
ato, enquanto lubrificantes a base 
de óleo perdem sua capacidade 
depois de alguns minutos. Nos tes-
tes de laboratório, após 15 minutos 
de fricção do látex com uma su-
perfície imitando a pele, a camis-
inha tradicional gerou o dobro do 
atrito em relação à revestida com 
o polímero.

Leilão para 5G pode ocorrer no 
segundo semestre de 2019, diz Anatel
Segundo presidente da autarquia serão necessári-
as ações como consultas públicas sobre as fre-
quências que serão usadas para a tecnologia

de Londrina, no Paraná. A agência 
reguladora abriu processo de ca-
ducidade das concessões devido 
às condições financeiras da em-
presa.

“A equipe de fiscalização já 
fez o levantamento dos bens re-
versíveis, que incluem 15 imóveis 
e equipamentos. Recentemente, 
foi lançada a minuta do edital para 
tratar das licenças de concessão e 
autorização, que ficará aberta 30 
dias para contribuições”, informou.

Ainda não foi estimado um val-
or pela Sercomtel.

Oi
No que se refere à Oi, a Ana-

tel irá até a última instância para 
conseguir retirar do processo da 
recuperação judicial da operadora 
os valores devidos pela empresa à 
agência, afirmou Quadros.

“Queremos que a dívida regu-
latória seja retirada do processo. A 
Anatel e a Advocacia-Geral da Un-
ião votaram contra o tratamento 
dos créditos públicos na recuper-
ação judicial. Não é permitido per-
doar dívidas”, disse Quadros.

Em dezembro, quando a recu-
peração judicial foi aprovada pelos 
credores, a dívida da operadora 
com a Anatel estava ao redor de 
R$ 13 bilhões. A agência é o maior 
credor da companhia.

Desde então, a autarquia ten-
ta reverter a situação na Justiça. 
Procurada pelo “Valor”, a Oi não 
comenta o assunto.

TIM e Algar
Juarez Quadros afirmou que 

os Termos de Ajustamento de Con-
duta (TAC) das operadoras TIM 
Brasil e Algar estão sendo analisa-
dos por conselheiros da autarquia.

Ele disse que a análise dos 
processos da TIM será feita pelo 
conselheiro Leonardo Euler de Mo-
rais. Já o TAC da Algar ficará com o 
conselheiro Aníbal Diniz.

Quadros disse que a análise 
do impacto da aquisição da Time 
Warner pela AT&T ainda está na 
área técnica porque demanda es-
tudos mais aprofundados, por isso 
não foi enviada ainda para a área 
técnica.

“O que for possível realizar até 
o fim do meu mandato, será feito. 
Mas não tenho certeza ser será 
possível concluir todas as anális-
es”, disse o presidente da Anatel.

Alguns testes para avaliação de desempenho dessas tecnologias estão sendo fei-
tos com a participação de indústria, operadoras e institutos de pesquisa

Cientistas criam preservativo 
smart que se lubrifica sozinho
Pesquisa foi financiada por instituição filantrópica criada por Bill Gates

A grande vantagem do tratamento é que o preservativo mantém a lubrificação 
durante todo o ato, enquanto lubrificantes a base de óleo perdem sua capacidade 
depois de alguns minutos

A equipe de pesquisadores 
também conduziu experimentos 
com 33 pessoas de 24 e 58 anos, 
sendo 13 homens e 20 mulheres. 
Deste grupo, 85% considerou o 
preservativo inteligente mais es-
corregadio do que o tradicional 
e 73% disse preferir a camisinha 
com revestimento de polímero à 
com lubrificante de óleo de sili-
cone.

Além disso, dos participantes 
que disseram nunca usar camis-
inha, 57% manifestaram que con-
siderariam usar o preservativo 
criado na Universidade de Boston. 
“Os próximos passos incluem a 
fabricação do preservativo (sob 
boas práticas de fabricação) e a re-
alização de um estudo de market-
ing com casais”, disse o químico 
Mark Grinstaff, um dos autores do 

artigo publicado na The Royal So-
ciety Open Science, ao site Digital 
Trends. Por enquanto, os pesqui-
sadores não divulgaram infor-
mações sobre o preço do produto, 
que também é descartável, assim 
como os preservativos normais.

Vale lembrar que essa não é 
a primeira camisinha smart ex-
istente. O i.Con é um preservativo 
inteligente que promete acompan-
har a relação sexual do usuário, 
fornecendo informações sobre a 
quantidade de calorias perdidas, 
velocidade e tempo de duração. No 
entanto, ao contrário do esperado, 
o produto não protege de doenças 
sexualmente transmissíveis e não 
evita gravidez. Seu preço é de 60 
libras (aproximadamente R$ 290, 
em conversão direta e sem impos-
tos).

Pesquisador divulga brechas em roteadores da D-Link
Falhas ainda não têm correção. Empresa, que teria sido comunicada em maio, 
disse que ‘está investigando’ as vulnerabilidades

lativamente simples de serem 
exploradas e permitem desco-
brir a senha configurada para o 
acesso ao painel administrati-
vo do equipamento. Uma delas 
pode ser executada por uma 
página web caso a vítima tenha 
feito log-in no painel adminis-
trativo em outra aba ou janela 
do navegador na mesma sessão. 
No geral, as falhas só podem ser 
exploradas por computadores 
na rede local, mas, dependendo 
da configuração do equipamen-
to, ele pode estar vulnerável 
pela internet também.

A alteração das configura-
ções do roteador viabiliza uma 
série de ataques. É possível re-
direcionar o tráfego web, levan-
do usuários para propagandas 
falsas ou sites financeiros clo-
nados.

Para se proteger desses 
ataques, recomenda-se que o 
firmware (sistema operacional) 
do roteador seja mantido atuali-
zado com o que é oferecido pelo 
fabricante. Infelizmente, nesse 
caso, não há atualização até o 
momento.

De acordo com Adamczyk, 
os seguintes modelos da D-Link 
estão vulneráveis:

DWR-116 até a versão 1.06
DIR-140L até a versão 1.02
DWR-512 até a versão 2.02
DIR-640L até a versão 1.02 

(não comercializado oficialmen-
te no Brasil)

DWR-712 até a versão 2.02 
(não comercializado oficialmen-
te no Brasil)

DWR-912 até a versão 2.02 
(não comercializado oficialmen-
te no Brasil)

DWR-921 até a versão 2.02 
(não comercializado oficialmen-
te no Brasil)

DWR-111 até a versão 1.01 
(não comercializado oficialmen-
te no Brasil)

A D-Link disse que “tem 
uma força-tarefa dedicada e 
uma equipe de gerenciamen-
to de produtos preparada para 
tratar de questões de seguran-
ça em evolução e implementar 
medidas de segurança apropria-
das”. Os consumidores devem 
verificar o site da D-Link para 
procurar pelas atualizações.
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Aparelhos com tabela de fuso 
horário desatualizada aplicaram 
regra de 2017 e avançaram uma 
hora no terceiro domingo de ou-
tubro.

Muitas pessoas acordaram no 
último domingo, 21, com o celular 
adiantado em uma hora, duas se-
manas antes da data marcada para 
o horário de verão brasileiro, que 
começa no dia 4 de novembro. 

Mas não se trata apenas da 
falta de atualização por parte do 
dono de aparelho. Mesmo quem 
está com um telefone recente e 
atualizado teve problemas, porque 
alguns fabricantes de celulares 
com Android não repassaram as 
atualizações da tabela que define 
o início e o término dos horários 
de verão. Quem usa um aparelho 
mais antigo ou que não recebeu 
atualizações desde janeiro certa-
mente sofreu com a mudança do 
horário.

Apesar das semelhanças, o 
caso é diferente do que ocorreu 
com os clientes da operadora TIM 
na segunda-feira. O problema de 
domingo pode ter atingido inclusi-
ve dispositivos que não se conec-
tam à rede celular, como tablets e 
Android TV.

Mais detalhes 
sobre o problema
Para manter o horário do ce-

lular ou tablet atualizado, são usa-
das múltiplas fontes. Quando dis-
ponível, o sistema recorre ao NITZ, 
o horário informado pela torre 
(rede) do celular. O NITZ também 
transmite informações sobre fuso 
horário. Foi um fuso horário incor-
reto no NITZ que causou o proble-
ma para clientes da TIM no dia 15.

Quando o NITZ não está dis-
ponível, o sistema pode usar um 
serviço chamado NTP. O NTP, ape-
sar de sincronizar o relógio, não 
traz informações sobre o fuso ho-
rário. Nesses casos, o fuso horário 
é exclusivamente determinado 
por uma tabela conhecida como 
“TZ”.

A TZ pode entrar em ação 
mesmo que o NITZ esteja em uso, 
porque ela é muito mais abran-
gente. Ela informa ao sistema 
todas as datas em que é preciso 

O Facebook começou a enviar 
mensagens a usuários brasileiros 
informando sobre perfis da rede 
social que foram invadidos.

Em setembro passado, hacke-
rs roubaram o acesso de cerca de 
30 milhões de pessoas e tiveram 
acesso ao nome e detalhes de 
contato dos usuários. O período 
da invasão foi entre 14 e 27 de se-
tembro.

De acordo com a empresa, 
os invasores usaram os tokens de 
acesso para obter certas informa-
ções de contas. Desde então, es-
ses tokens de acesso foram inva-
lidados, o que impediria qualquer 
acesso posterior às informações 
de contas.

Para checar se sua conta foi 
afetada acesse a Central de Ajuda 
do Facebook.

Histórico do caso
A empresa informou no dia 28 

de setembro que os hackers ha-
viam roubado códigos de acesso 
digital, permitindo o acesso a qua-
se 50 milhões de contas de usuá-
rios, mas não confirmou, na época, 
se as informações haviam sido re-
almente roubadas.

Depois, no dia 12 de outubro, 
confirmou que os dados de cerca 
de 30 milhões de pessoas foram 
acessados indevidamente.

Veja a mensagem 
enviada pelo 
Facebook aos usuários
“Temos mais informações so-

bre o incidente de segurança que 
descobrimos em 25 de setembro 
de 2018. Algumas das suas infor-
mações foram acessadas por um 
terceiro não autorizado, incluindo 
o seu nome, endereço de e-mail, 

Por que alguns celulares 
mudaram para o horário de 
verão no dia errado?

atualizar o horário, em cada país 
e região, e ainda tem dados his-
tóricos para que datas apareçam 
corretamente em calendários e 
planilhas. Quando necessário, há 
informações até para anos espe-
cíficos para se adequar às mudan-
ças nas regras.

O fuso horário atualizado do 
Brasil só consta TZ desde o dia 12 
de janeiro, porque o horário de ve-
rão em novembro foi oficializado 
pelo governo no decreto 9.242, de 
15 de dezembro de 2017.

Por isso, todos os celulares 
que possuem uma tabela TZ de 
2017 ou anterior ainda obedecem 
à regra antiga: o fuso horário co-
meçava no terceiro domingo de 
outubro, que é este dia 21.

Não existe uma regra para a 
atualização da tabela TZ. O blog 
Segurança Digital verificou que 
um telefone mais atualizado (com 
Android 8 e patch de segurança de 
setembro) tinha uma TZ de março 
de 2017, enquanto outro aparelho, 
com Android 8 e patch de junho, 
tinha uma TZ de maio de 2018.

Como corrigir 
o problema?
Em celulares, que recebem o 

fuso horário da rede celular (NITZ), 
o problema pode ser corrigido reini-
ciando o aparelho. Isso obriga o ce-
lular a obter informações atualizadas 
da rede celular, que vão se sobrepor 
à configuração interna do aparelho 
(se esse recurso estiver ativo).

Se isso não for possível ou não 
resolver o problema, a solução é mu-
dar o fuso de horário de volta para o 
“Horário de Brasília” nas configura-
ções do sistema.

A partir de 2018 e no Brasil, a TZ 
informa: o horário de verão começa 
no domingo de novembro que seja 
“maior ou igual ao dia 1°”. Essa regra 
garante que o primeiro domingo de 
novembro marque o início do horário 
de verão, seja ele no dia 4 (como este 
ano) ou no dia 1° mesmo, como será 
em 2020.

Se o governo não fizer novas 
mudanças, o horário de verão deve 
começar no dia certo para sempre. O 
fim do horário de verão, porém, exige 
ajustes ano a ano. A TZ já está atua-
lizada até 2038.

O problema de domingo pode ter atingido inclusive dispositivos que não se co-
nectam à rede celular, como tablets e Android TV.

Facebook começa a avisar brasileiros 
que tiveram dados roubados
Hackers invadiram contas de cerca de 30 milhões de pessoas e tiveram aces-
so ao nome e detalhes de contato dos usuários

número de telefone e outras in-
formações como sua data de nas-
cimento e localizações recentes 
onde você fez check-in ou foi mar-
cado. Agimos rapidamente para 
proteger o site e a sua conta, e 
estamos trabalhando em estreita 
colaboração com as autoridades 
para lidar com o incidente. Saiba 
mais sobre como a sua conta foi 
afetada e o que você pode fazer na 
Central de Ajuda.”

Detalhes sobre a invasão
Ao ir para a Central de Ajuda, o 

usuário recebe um esclarecimento 
mais profundo sobre os dados que 
foram acessados pelos hackers.

Veja as informações que fo-
ram acessadas:

Nome;
Endereço de email principal;
Número de telefone mais re-

cente adicionado.
Além disso, os invasores aces-

saram outras informações das 
contas, como:

Nome de usuário;
Data de nascimento;

Gênero;
Tipos de dispositivos usados 

para acessar o Facebook;
O idioma escolhido para usar 

no Facebook.
Se adicionou as seguintes 

informações específicas à conta 
do Facebook, elas também foram 
acessadas:

Status de relacionamento;
Religião;
Cidade natal;
Cidade atual;
Trabalho;
Educação;
Site;
As dez localizações mais re-

centes nos quais você fez check-in 
ou foi marcado. Essas localizações 
são determinadas pelos locais 
mencionados nas publicações, 
como pontos de referência ou res-
taurantes, e não pelos dados de lo-
calização de um dispositivo;

As 15 pesquisas mais recentes 
inseridas na barra de pesquisa do 
Facebook;

Páginas ou pessoas que você 
segue no Facebook.

Em setembro passado, hackers roubaram o acesso de cerca de 30 milhões de 
pessoas e tiveram acesso ao nome e detalhes de contato dos usuários. O período 
da invasão foi entre 14 e 27 de setembro

O Xbox One, bem represen-
tado pelos modelos Xbox One S e 
Xbox One X, é o console de pon-
ta da Microsoft. Lar de franquias 
exclusivas como Forza Horizon e 
Halo, além de games de outras em-
presas, como Overwatch, o conso-
le é uma ótima opção de compra, 
mas tem defeitos e virtudes como 
qualquer outro. Confira abaixo os 
mitos e verdades sobre o sistema:

O Xbox One é o console 
mais potente da geração
Verdade. Com o lançamento 

do Xbox One X, a Microsoft conse-
guiu virar o jogo e dominar a ba-
talha das especificações técnicas. 
No começo da atual geração (que 
engloba os consoles PlayStation 4, 
Xbox One e Nintendo Wii U ou Nin-
tendo Switch, dependendo da sua 
interpretação), o sistema da Sony 
levava uma pequena vantagem.

Hoje, entre os consoles de 
mesa, o Xbox One X é o sistema 
que possui maior resolução e ca-

Lista traz mitos e verdades sobre o Xbox One
pacidade de processamento, o 
que gera as melhores imagens e, 
inclusive, é o único console atual 
com suporte nativo a 4K, o que o 
torna a compra ideal para quem 
tem televisores de ponta em casa 
e pretende ter a melhor imagem 
possível.

O foco está em 
serviços, não jogos
Mentira. A Microsoft ganhou 

essa má fama na E3 de 2013 quan-
do apresentou o Xbox One ao 
mundo com foco exagerado em 
seus aspectos multimídia, gerando 
o meme “tv, esporte, tv, esporte, 
tv...”. Desde então o marketing da 
empresa se viu obrigado a traba-
lhar com controle de dano.

Pouco a pouco, sob o coman-
do de Phil Spencer, vice presiden-
te executivo da Microsoft e cabe-
ça da divisão Xbox, a companhia 
conseguiu demonstrar seu com-
prometimento com os jogadores, 
mesmo que ainda existam alguns 

problemas para sanar em seu ca-
lendário um tanto esparso de lan-
çamentos de jogos exclusivos.

O Xbox One não tem
 exclusivos de peso
A questão é subjetiva demais. 

Para começar, é preciso considerar 
o fato de que todos os exclusivos 
de Xbox One também são lançados 
para PC. Mas, principalmente, é 
preciso ver qual plataforma possui 
mais jogos adequados ao gosto de 
quem vai comprar o console.

Assim como a Nintendo pos-
sui séries aclamadas como The Le-
gend of Zelda e Super Mario Bros., 
e o PlayStation 4 brilha com Bloo-
dborne e Uncharted 4, o Xbox One 
também possui franquias de su-
cesso como Forza Horizon e Halo, 
além de empreitadas totalmente 
novas bem interessantes como 
Sea of Thieves, sem falar na febre 
online PUBG. Ter os melhores ex-
clusivos é puramente questão de 
gosto.
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Embora o cultivo do piercing 
como adorno corporal seja moda 
na sociedade contemporânea, esta 
prática de transformar o corpo fí-
sico, perfurando-o, com o objetivo 
de inserir fragmentos metálicos 
assépticos, é uma tradição que re-
monta há pelo menos 5000 anos 
na história da humanidade.

Historicamente ele tinha uma 
conotação similar à da tatuagem, 
no sentido de exprimir escolhas 
individuais, de traduzir um rito sa-
grado, ou de conferir status nobre 
a determinadas pessoas. No mun-
do contemporâneo ele também 
adquiriu outro sentido, mais esté-
tico, menos existencial, tornando-
-se mais um item fashion.

Entre os habitantes da No-
va-Guiné eles têm a finalidade de 
conceder a quem os usa as quali-
dades do animal do qual estes en-
feites são extraídos. Eles adornam 
especialmente o nariz e também 
estão presentes na arte corporal. 
Os Kayapós também recorrem aos 
piercings para furar as orelhas dos 
bebês e enfeitar o lábio inferior 
das crianças. Seu líder se destaca 
dos demais membros ao exibir, 
nos eventos privados, um objeto 
de quartzo nos lábios.

A história deste adorno tem 
início com as primeiras comunida-
des e clãs das raças ancestrais. Ele 
estava presente nas tribos de todo 
o planeta, nas castas indianas, en-
tre os faraós egípcios e legionários 
romanos. Nos séculos XVIII e XIX  
este hábito se disseminou entre os 
aristocratas, porém foi relegado à 
obscuridade no século XX. A partir 
de 1970, porém, eclodiu mais uma 
vez através dos ícones da moda 
londrina e dos criadores artísticos 
que frequentam o circuito alter-
nativo. Seu retorno atinge o ápice 
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nos anos 90.
O piercing historicamente 

mais usado é o inserido no lóbulo 
da orelha; normalmente ela confe-
ria a quem o usava o status da for-
tuna; hoje é o meio mais comum de 
exibir um objeto de adorno precio-
so. Os romanos acreditavam que 
este artefato lhe proporcionaria 
vastos recursos financeiros e sen-
sualidade.

No nariz o piercing passou 
a ser usado há pelo menos 4000 
anos, no Oriente Médio, depois se 
disseminou pelas terras indianas 
no século XVI. Aí o nostril, como 
era conhecido, foi absorvido pe-
los mais ilustres. Desta forma este 
adorno ganhou conotações de sta-
tus social. Nas décadas de 60 e 70 
este enfeite foi importado pelos 
hippies para o Ocidente; nos anos 
80 e 90 foi rapidamente assumido 
pelos punks e outras tribos. Ainda 
hoje preserva sua popularidade.

O piercing utilizado na língua 
era muito comum entre Astecas 
e Maias, distinguindo os sacerdo-
tes dos templos. Eles acreditavam 
que, através desta prática, pode-
riam interagir melhor com as di-
vindades. Atualmente os jovens 
modernos continuam a adotá-lo, 
mesmo que seu sentido original 
tenha se perdido. Estes mesmos 
povos cultivavam o uso destes en-
feites na boca e nos lábios, consi-
derados órgãos repletos de poder 
e sensualidade. Por esta razão eles 
optavam por objetos de ouro puro.

São igualmente comuns os 
piercings nos mamilos, simbo-
lizando vigor e energia, antiga-
mente sinais de passagem para o 
estágio da masculinidade entre os 
aborígenes americanos, e moda 
feminina adotada pelas vitorianas 
inglesas em 1890; e os de umbigo, 

outrora valorizados no Antigo Egi-
to, acessíveis somente aos faraós 
e seus familiares, e atualmente os 
mais usados em todo o Planeta.

Os piercings podem ser pro-
duzidos com os mais diversos me-
tais, tais como Titânio ou Teflon, 
por provocarem menos reações 
orgânicas e, portanto, uma menor 
incidência de alergias ou infla-
mações. Apesar do que indica a 
história deste artefato e mesmo 
a crença moderna, o ouro não é 
o material mais indicado, pois em 
algumas pessoas pode produzir 

respostas alérgicas.

Lóbulo da orelha
Este é de longe o piercing 

mais comum na história. Antiga-
mente distinguiam uma pessoa 
rica de uma pobre. Agora é a forma 
mais popular de mostrar joias. Ma-
rinheiros colocavam piercing acre-
ditando que estes te davam me-
lhor visão. Romanos associavam 
o piercing na orelha a riqueza e a 
luxúria. Tribos Sul-Americanas e 
Africanas faziam piercings e alar-
gavam o furo e quanto maior fosse, 
maior o status social.

Nariz
O nostril (aba do nariz )se ori-

ginou no oriente médio há 4000 
anos, se espalhou para Índia no 
século 16 quando foi rapidamente 
adotado pelas castas nobres. Cada 
tipo de joia distinguia a casta e a 
posição social. Esse piercing foi 
introduzido no oeste pela cultura 
hippie que viajou pela Índia nos 
anos 60 e 70. E também foi ado-
tado rapidamente pelos “Punks” e 
outras culturas jovens dos anos 80 
e 90 .Continua muito popular nes-
se novo milênio.

Língua
Nos templos Astecas e Maias, 

os sacerdotes faziam piercings 
em  suas línguas como parte de 
um ritual de comunicação com os 
deuses. Mil anos depois continua 
popular, mesmo que por diferen-
tes razões.

Lábios
A boca e os lábios são partes 

sensuais do corpo e poderosos 
como afrodisíacos, então era na-
tural que as castas mais altas dos 
Astecas e Maias adornassem seus 

lábios com labutes de puro ouro. 
Na África, as mulheres da tribo 
Makolo vestem pratos chamados 
“Pelele” nos seus lábios superio-
res para atrair homens de suas tri-
bos. Tribos indígenas da América 
Central e do Sul, incluindo nossos 
índios brasileiros, fazem piercings 
nos lábios inferiores e alargam os 
furos para colocar pratos de ma-
deira. Hoje em dia o piercing labial 
mais comum é colocado nos lábios 
inferiores. Se tornou popular tam-
bém o piercing no lábio superior 
imitando uma pinta, no canto dos 
lábios, chamados de”Madonna”.

Mamilos
Piercing nos mamilos era 

considerado símbolo de força e 
virilidade. Nativos da América 
Central faziam piercings nos ma-
milos como marca de transição da 
masculinidade. Em 1890 foi uma 
“coqueluche” de mulheres Vito-
rianas que faziam piercings em 
seus mamilos com joias vendidas 
por famosos joalheiros de Paris. 
Algumas faziam piercings nos dois 
mamilos e uniam os dois com uma 
corrente de prata.

Umbigo
As primeiras aparições do 

piercing no umbigo vêm do Antigo 
Egito aonde apenas os faraós e as 
famílias reais eram permitidos a 
fazer esses piercings. A população 
normal estava proibida de fazê-lo. 
Hoje é o piercing mais realizado 
em todo mundo.

Os faraós egípcios obtinham 
piercings no umbigo durante uma 
cerimônia.

Assim como as tatuagens, o 
body piercing, já foi considerado 
marginal, mas deixando os pensa-
mentos arcaicos e a marginaliza-O nostril (aba do nariz )se originou no oriente médio há 4000 anos, se espalhou para Índia no século 16 quando foi rapida-

mente adotado pelas castas nobres

Nos templos Astecas e Maias, os sacerdotes faziam piercings em  suas línguas como parte de um ritual de comunicação com 
os deuses
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ção de lado, cada um pode fazer o 
que bem quiser com o seu corpo. 
A aceitação tem sido tão grande 
que a moda abriu espaço as per-
furações e mostra o piercing como 
sensual, exótico e estiloso.

Piercing nos mamilos
na era Vitoriana
Anéis nos mamilos começa-

ram como um acessório masculino 
na Roma Antiga. Homens perfura-
vam seus mamilos como um ato de 
camaradagem e pensavam que as 
argolas simbolizava a sua vitalida-
de sexual. Até o século 14, a rainha 
Isabella na França criou vestidos 
com decotes que caiu iam até o 
umbigo de uma mulher. Às vezes, 
quando as mulheres usavam os 
vestidos elas escolhiam brincos 
de mamilos que combinavam com 
suas roupas. No início de 1900 
piercings nos mamilos voltaram a 
moda como um meio de estimular 
sexualmente os mamilos e os mé-
dicos  mesmo recomendavam o 
uso do piercing para tornar a ama-
mentação mais fácil.

Cuidados na 
colocação de piercing
Para evitar que o piercing in-

feccione deve-se colocar o pier-
cing numa loja legalizada e devi-
damente limpa, além de tomar as 
vacinas do tétano e da hepatite, 
porque assim há menos risco de 
pegar doenças graves como hepa-
tite ou Aids, por exemplo.

Depois de fazer o piercing, é 
normal o local ficar dolorido, in-
chaço e avermelhado durante os 
primeiros dias. E nesse período é 
importante manter o local do pier-
cing sempre limpo e seco, pois é 
no primeiro mês que há um maior 
risco dele infeccionar.

Como limpar o 
piercing no 1º mês
Para manter uma boa higiene 

do piercing e evitar infecções, seja 
na orelha, no nariz, na boca ou no 
umbigo, existem 4 cuidados es-
senciais que deve ter:

Lavar as mãos antes de tocar 
no piercing, se possíbel com sabão 
antibacteriano

Limpar a pele em volta do 
piercing utilizando uma gaze ume-
decida com soro fisiológico;

Desinfetar a região com uma 
gaze umedecida com iodopovido-
na ou Povidine, por exemplo;

Finalizar secando a região em 
volta do piercing usando uma gaze 
limpa e seca.

Este cuidados devem ser re-
petidos 2 a 3 vezes por dia, sendo 
também recomendado movimen-
tar e rodar o piercing pelo menos 2 
vezes ao dia, de forma a evitar que 
as secreções fiquem coladas junto 
do piercing. 

O que fazer se o 
Piercing Inflamar
Mesmo tendo todos os cuida-

dos ao limpar o piercing, podem 

surgir alguns sinais que indicam 
que a pele em volta está ficando 
inflamada ou com uma infecção, 
como inchaço no local, dor inten-
sa, vermelhidão intensa, sangra-
mento ou presença de pus.

Nesses casos, é aconselha-
do ir no pronto-socorro, para que 
possa ser feito o tratamento ade-
quado por um médico ou enfer-
meiro. O tratamento depende da 
gravidade da infecção, podendo 
ser necessário o uso de analgési-
cos ou de antibióticos. 

Como cuidar de 
cada Tipo de Piercing
Embora as dicas de limpeza 

possam ser usadas em qualquer 
parte do corpo, cada região do 
corpo precisa dos seus cuidados 
especiais, que incluem:

Piercing no nariz: é importan-
te limpar o nariz várias vezes ao 
dia, usando com um lenço e sem 
apertar, para evitar o contacto do 
piercing com sujeira do nariz;

Piercing no umbigo: é reco-
mendado evitar dormir de barriga 
para baixo, especialmente duran-
te o primeiro mês, sendo também 
indicado usar roupa larga que não 
raspe ou puxe o piercing; 

Piercing na orelha: é reco-
mendado evitar dormir sobre o 
piercing nos primeiros dois meses;

Piercing no dedo: é impor-
tante usar luvas quando for usar 
produtos de limpeza fortes, como 
lixívia por exemplo, sendo também 
recomendado lavar as mãos com 

sabão de glicerina várias vezes 
por dia;

Piercing na sobrancelha: é 
indicado evitar o uso de produtos 
de beleza nessa região durante o 
primeiro mês, como bases ou cor-
retivos, por exemplo;

Piercing na boca: é importan-
te apostar nos alimentos moles e 
frios nas primeiras duas semanas 
após fazer o piercing, optando por 
comer  iogurte, mingaus e sucos 
de fruta, por exemplo. Além disso, 
é também recomendado usar um 
desinfectante oral após escovar os 
dentes; 

Piercing na região genital: é 
importante fazer a higiene íntima 
pelo menos 3 vezes por dia, usan-
do água morna e sabonete íntimo 
suave. Além disso, deve apostar no 
uso de roupa íntima de algodão e 
usar apenas roupas largas durante 
o primeiro mês.  

Geralmente, a cicatrização to-
tal de um piercing demora cerca de 
um mês, e após esse tempo é pos-
sível substituir o piercing colocado 
na loja, por outro mais pequeno 
e de material antialérgico. Estes 
apenas devem ser comprados em 
lojas especializadas e de confian-
ça, como lojas de tatuagens, pier-
cings ou ourivesarias. 

Principais riscos de 
fazer um Piercing
Fazer um piercing pode não 

ser um ato tão inocente quanto 
possa parecer, uma vez que pode 

trazer alguns perigos para a saúde, 
como:

Provocar reações de alergia: 
alguns piercings, especialmen-
te os feitos em níquel, provocam 
alergia, levando a coceira, verme-
lhidão e dor no local;

Causar infecções: quando os 
cuidados com o piercing não são 
respeitados, especialmente no 
primeiro mês, existe um elevado 
risco de surgirem infecções que 
precisam de cuidados médicos; 

Podem provocar cicatrizes: 
dependendo do organismo de 
cada pessoa podem surgir cica-
trizes com queloides no local, que 
podem deformam a pele.

Em casos mais raros e graves, 
o uso do piercing pode provocar 
endocardite, que é a inflamação 
do tecido que reveste o coração e 
que é provocado pela entrada de 
bactérias no coração através do 
sangue, levando a infecções que 
podem pôr a vida em risco.

A história deste adorno tem início com as primeiras comunidades e clãs das raças 
ancestrais. Ele estava presente nas tribos de todo o planeta, nas castas indianas, 
entre os faraós egípcios e legionários romanos
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Esteve de aniversário  no dia 17/10 Tiago Casagrande Dalla corte rece-
beu abraços dos pais Gilberto e Jussara dos avos Ermelindo e Gema e 
dos tios Adelir e Janete Guedes

Não há dúvidas sobre a inter-
ferência estereótipos precoces na 
construção da identidade de gê-
nero acaba influenciando também 
nas escolhas profissionais. Isso 
ajuda a explicar um pouco porque 
as mulheres não são tão presentes 
na ciência quanto os homens.

Os estereótipos de gênero co-
meçam cedo na vida. Mesmo antes 
do bebê nascer, os pais pintam o 
quarto de rosa se vier uma menina 
ou de azul, caso venha um menino. 
Quando a cor não identifica o sexo 
do bebê, as roupinhas, os brinque-
dos e os enfeites do quarto entre-
gam e assim começa a segrega-
ção. Cor de menina, brinquedo de 
menino, roupa de menina, modos 
de menino…

Discriminados 
na maternidade
O lugar das mulheres dentro 

dos laboratórios começa a ser cer-
ceado ainda na infância. E o dos 
homens, incentivado.

Para a professora de física ex-
perimental e conselheira da Uni-
versidade de Cambrigde, Athene 
Donald, os brinquedos sexistas 
fecham as portas da ciência na 
cara das mulheres. Segundo ela, 
Barbies, panelinhas, bonecas e 
a maioria dos brinquedos tidos 
como “femininos” não instigam a 

Brinquedos “de menina”  escanteiam as garotas da ciência
Classificação de brinquedos “para meninos” e “para meninas” estimulam a curiosidade dos rapazes e escanteiam as garotas

criatividade, o senso crítico e o de-
senvolvimento de habilidades mo-
toras. Pelo contrário, são objetos 
atrelados à passividade, à vaidade 
e à subserviência.

Já brinquedos “de menino”, 
como Legos, carrinhos, jogos de 
química, maletas de mecânico, dão 
mais oportunidades para a criança 
ficar exposta a brincadeiras que 
envolvam ciência e engenharia – 
e, claro, aumentam as chances de 
ser influenciada por esses conhe-
cimentos desde cedo.

“Precisamos mudar a menta-
lidade dos pais e professores. O 
problema de como induzimos es-
tereótipos de gênero em nossos 
filhos começa incrivelmente cedo. 
Tem gente que acha que o que 
uma criança faz aos quatro anos 
é irrelevante para suas escolhas 
futuras, mas não é”, afirma Donald, 
que também é vencedora do prê-
mio L’Óreal-UNESCO para mulhe-
res em ciência.

Um estudo da Universidade 
de Washington reforça a teoria de 
Donald: antes mesmo de aprender 
as operações de divisão e multi-
plicação, as crianças já acham que 
“matemática é para meninos”.

A pesquisa, conduzida pelo 
psicólogo Andrew Meltzoff, espe-
cialista em desenvolvimento in-
fantil e co-diretor do Instituto de 

Aprendizado e Ciências do Cére-
bro da Universidade de Washing-
ton, mostra que o estereótipo de 
que as ciências exatas são para 
meninos aparece antes do 2º ano 
do ensino fundamental.

Um grupo de 247 crianças de 
1ª a 5ª série participou de testes 
que associavam matemática e 
gênero. Foram avaliados três as-
pectos: identidade de gênero (se 
a criança se identifica como femi-
nino ou masculino), associação da 
capacidade matemática a gênero 
e autoavaliação sobre habilidades 
matemáticas.

Em um dos testes, foi pedi-
do às crianças que combinassem 
quatro tipos de palavras: nomes de 
meninos, nomes de meninas, pala-
vras relacionadas à matemática e 
palavras comuns.

Como esperado, a maioria das 
crianças – tanto meninos como 

meninas – associou os termos ma-
temáticos a nomes de meninos. 
Além disso, no teste de autoavalia-

ção, mais meninos do que meninas 
se declararam identificados com 
perfil matemático.

Se você não aguenta mais os 
berços  com design que busca a re-
aleza, ou os  comunzinhos de ripi-
nhas brancas, aqui estão soluções 
ideais para  o conforto, beleza e 
praticidade. Muitas das sugestões 
você mesmo pode fazer, ou man-
dar um marceneiro de confiança 
desenvolver o seu projeto!

Berços  modernos

Barbies, panelinhas, bonecas e a maioria dos brinquedos tidos como “femininos” 
não instigam a criatividade, o senso crítico e o desenvolvimento de habilidades 
motoras. Pelo contrário, são objetos atrelados à passividade, à vaidade e à sub-
serviência
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Você sabe o que é Rinotraqueíte Felina?
A Rinotraqueíte é causada por um vírus (conhecida como FeHV-1) e 

atinge tanto gatos domésticos quanto selvagens. É semelhante a um gripe 
humana e sua transmissão se dá pelo contato direto.

As fêmeas contaminadas se estiverem prenhas podem acabar so-
frendo aborto, e o gato sempre será portador do vírus mesmo que os sin-
tomas desapareçam em algumas semanas.

Tendo os sintomas semelhantes a uma gripe comum, a rinotraqueíte 
causa dificuldade para respirar, febre, espirros, secreção e desidratação. 
Alguns gatos podem também desenvolver tosse e inflamação na pele ao 
redor dos olhos.

O diagnóstico e o tratamento devem ser feitos pelo veterinário.
Seu felino está com algum destes sintomas? 
Agende sua consulta pelos fones (54) 3452.0655 ou (54) 99173.9526.

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

Jujuba, da Jordana Pfeifer, aproveitando o aconchego embaixo das co-
bertas

Nós sempre queremos agra-
dar e dividir tudo com nossos pets, 
mas será que não estamos exager-
ando um pouco? Prestar atenção 
no peso e na dieta de cachorro e 
gato é muito importante para ga-
rantir uma boa qualidade de vida 
ao pet.

Mudanças repentinas no peso 
do bichinho, especialmente o sur-
gimento de uma barriguinha que 
não existia antes, podem ser sinais 
importantes de que há algo erra-
do, por isso preparamos algumas 
dicas de como manter cachorro e 
gato em forma, saudáveis e felizes!

Vida mansa de 
cachorro e gato: o 
estilo de vida pode 
trazer quilinhos a mais
O ganho de peso acontece 

gradualmente no decorrer da vida, 
até que um dia nós olhamos para 
o nosso pet e percebemos que ele 
parece realmente obeso. Assim 
como acontece conosco, a causa 
mais comum (apesar de não ser a 
única) do sobrepeso é muita co-
mida e pouco exercício, e é impor-
tante ressaltar que gatos e cachor-
ros idosos tendem a se tornarem 
obesos com mais facilidade do que 
pets mais jovens. Converse com 
seu veterinário de confiança sobre 
a melhor dieta para seu pet idoso.

Você pode observar se seu 
pet está obeso ao passar a mão 
ao longo das costelas dele. Você 
deve poder sentir as costelas, 
mas não vê-las sob a pelagem. 
Consegue sentir as costelas sem 
precisar apertar muito? Caso você 
precise pressionar muito para en-
contrá-las, pode ser que seja hora 
de uma mudança de hábitos. Além 
disso, seu pet deve apresentar 
uma cintura definida, possível de 
ser vista por qualquer pessoa.

Sobrepeso em cachorros 
e gatos pode indicar 
problemas de saúde
A disfunção da glândula da 

tireoide pode levar ao sobrepeso, 
por exemplo. Por quê? Porque os 
hormônios da tireoide controlam 
o metabolismo. Contudo, não con-

Como manter em forma 
os gatos e cachorros

sidere essa como a primeira pos-
sível causa do ganho de peso do 
seu pet e consulte seu veterinário 
antes de tomar qualquer decisão, 
pois existem outras disfunções 
glandulares que também provo-
cam o aumento de peso do bichin-
ho.

Se o seu pet, de repente, 
desenvolveu sobrepeso, você 
provavelmente está lidando com 
algo mais sério do que obesidade, 
por isso é tão importante contar 
com a avaliação de um profission-
al.

Cachorros, gatos 
e obesidade
Não é difícil, sem querer, con-

tribuir com o ganho de peso do 
seu pet, por isso leia e obedeça às 
recomendações presentes na em-
balagem de ração que você escol-
heu para ele e também peça orien-
tações ao veterinário.

Detectada a obesidade em 
cães ou gatos, remova “lanchin-
hos” e aperitivos entre as re-
feições e estabeleça uma rotina 
regrada de horários para a alimen-
tação e para os exercícios. Tente 
alimentar seu pet duas vezes ao 
dia ao invés de manter a comida 
à disposição durante todo o dia. 
Rações com menos calorias e mais 

fibra também podem ajudar.
Dica: para uma mudança de al-

imentação sem traumas, substitua 
a ração antiga pela nova gradual-
mente. Primeiro, misture as duas, 
garantindo que seu pet se acos-
tume ao novo sabor antes de não 
ter mais acesso à comida que ele 
já está acostumado.

A dieta de cães e gatos
Existem alguns tipos de comi-

da que você deve evitar ou ofere-
cer apenas em pequenas porções:

Sempre dê ração apropriada 
para a espécie dele! Cachorros e 
gatos possuem necessidades nu-
tricionais e organismos completa-
mente diferentes, por isso a ração 
de um não servirá para o outro 
em hipótese alguma, podendo até 
causar problemas de saúde;

Nunca coloque seu cachorro 
em uma dieta exclusiva de carne. 
Cachorros também precisam de 
nutrientes que são encontrados 
em frutas e vegetais e cachor-
ros domésticos, apesar de ainda 
serem classificados como carnív-
oros, são essencialmente onívo-
ros. Para uma dieta balanceada e 
completa, eles precisam de pro-
teína vegetal, cálcio, fósforo e vi-
taminas A e D;

Nunca deixe que mais de 10% 
da dieta diária do seu pet venha 
de petiscos ou “comida de gente”. 
Muitos petiscos e agrados alimen-
tares significarão muito ganho de 
peso e muito pouco balancea-
mento na dieta.

O que fazer para acabar 
com a obesidade pet?
O mercado já oferece um vas-

to cardápio de opções de ração 
para cachorros e gatos obesos, e 
conversar com seu veterinário de 
confiança é importante para sele-
cionar a que parecer melhor para 
o seu pet.

Não deixe de incentivar ex-
ercícios! Seja dentro ou fora de 
casa, o pet precisa de atividades 
para se manter saudável e ativo.

Nunca deixe que mais de 10% da dieta diária do seu pet venha de petiscos ou 
“comida de gente”

Assim como acontece conosco, a causa mais comum (apesar de não ser a úni-
ca) do sobrepeso é muita comida e pouco exercício, e é importante ressaltar que 
gatos e cachorros idosos tendem a se tornarem obesos com mais facilidade do 
que pets mais jovens
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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,  língua 
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, 

coelho, 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

João Farina Neto e Elton Paulo Gialdi, em evento que reuniu cerca de 250 lider-
anças empresariais no CIC-BG

Ennio Mainetti aproveitando as férias em passeio na Europa

Maísa De Marco em alto astral com o namorado Henrique Capparelli


