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 Agora talvez você entenda porque sente von-
tade de dançar fazendo “passinhos coordena-
dos” quando ouve Modern Talking, ou de mor-
rer chorando quando ouve Henrique e Juliano, 
ou ainda de sair quebrando tudo que vê pela 
frente quando toca Ramones..  Páginas 08 e 09

Ciência explica a influência 
da música no cérebro 
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Nesta semana, dia vinte e oito, temos 
a Lua minguante em Capricórnio, que ativa 
consideravelmente as suas ideias e postu-
ras em relação a cursos e viagens. Existe a 
necessidade de finalizar pendências, que 
bloqueiam o seu emocional e que pedem de 
você uma reflexão maior sobre a vida e suas 
necessidades. Você está agitado e precisa 
agir com flexibilidade diante dos imprevis-
tos. O ingresso de Marte em Gêmeos ativa 
os recursos materiais, tanto para os ganhos 
quanto para os investimentos. A sua regen-
te, Vênus, também traz mudanças em suas 
percepções e amplia projetos e relações 
com os amigos.

Machado se isola na delegacia. 
Lucilene incentiva Cássia a ir ao en-
contro de Machado. Lourdes Maria 
surpreende Geandro. Gabriel convoca 
os guardiães para falar sobre a situa-
ção de Machado. Stella descobre que 
Guilherme rejeitou Mirtes. Mirtes con-
vence Mattoso a lhe ceder seu quarto 
na pousada. Valentina procura Marilda 
e desconfia de que Olavo esteja ar-
mando contra ela. Machado decide re-
velar a Cássia sobre a Irmandade.

VERÃO 90

O SÉTIMO GUARDIÃO

ÓRFÃOS DA TERRA

AS AVENTURAS DE POLIANA

O Duque flagra Vanessa fugindo 
com Jerônimo e manda seus capan-
gas acabarem com o casal. Manu es-
tranha o comportamento desinibido 
de João na festa. Vanessa e Jerônimo 
conseguem escapar do Duque e fo-
gem para a pensão de Odélia. Manu 
estranha o sumiço de Jerônimo na 
festa e comenta com Kika. Mercedes 
elogia Quinzinho para sua amiga, a 
socialite Isabela. Dandara e Diego fi-
cam chocados com o comportamen-
to de Quinzinho e Larissa. Raimundo 
e Madá ficam presos no terraço na 
boate. O Duque devora o sonho de 
Galdino e se encanta por Luana Lyra. 
Mercedes fica furiosa ao ver Quinzin-
ho dançando com Dandara na pista de 
dança. Kika oferece a Manu o doce de 
Galdino. Dandara e Ticiano também 
comem os sonhos e ficam alegres. 
Os convidados resolvem seguir para 
a praia para ver o pôr do sol. João e 
Manu mergulham no mar e se beijam.

Arlete se desespera ao não saber 
onde está o filho. Roger fala sobre a 
confusão ao chegar em casa. Gleyce 
vê Gui dormindo no sofá e não gosta 
disso. Débora leva fora ao cobrar satis-
fação de Marcelo. Luísa se prepara para 
a abertura da exposição. As eleições 
para o grêmio estudantil começam. 
Éric não entende nada ao ver Marcelo 
exibindo vídeos dele na aula e Yasmin 
releva que a ideia da homenagem foi 
dela. Luca quer saber de Mirela se eles 
continuarão com a rádionovela mes-
mo com a vitória da chapa Contente. 
Guilherme é perseguido. Waldisney 
vê Gui na comunidade e conta para 
Roger. Luigi volta a ser amigo de Yas-
min. Ruth questiona Helô sobre Bento. 
Débora volta com as aulas de dança. 
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Nesta semana, dia vinte e oito, temos 
a Lua minguante em Capricórnio, que ativa 
consideravelmente os seus medos e blo-
queios emocionais. Se você faz terapia ou 
passa por algum tratamento espiritual, vai 
passar por processos fortes e significativos, 
para entender como deve agir e o que deve 
ser finalizado para o seu amadurecimento. O 
silêncio é uma atitude necessária para que 
siga mais leve com as suas escolhas. Não ne-
gligencie nenhum tipo de sensação, mas es-
vazie-se de sentimentos e emoções que não 
devem ser mantidos. Fase importante para 
desenvolver a sua autoestima e ativa namo-
ro, talentos e experiências com os filhos.

Nesta semana, dia vinte e oito, te-
mos a Lua minguante em Capricórnio, 
que ativa finalizações de planos, projetos 
e contatos com os amigos. É uma semana 
importante para analisar como deve pro-
ceder com os planos daqui para frente. 
Algumas situações devem ser levadas em 
consideração, como uma forma de ence-
rrar processos que estavam empacados. 
O ingresso de Marte em Gêmeos traz uma 
fase importante para resolver situações fa-
miliares, domésticas ou com imóveis. Bus-
que entender os processos pelos quais vem 
passando emocionalmente e solte o que 
não está em seu controle.

Nesta semana, dia vinte e oito, te-
mos a Lua minguante em Capricórnio, 
que vai trazer finalizações significativas 
para a carreira ou sobre os planos futu-
ros. O céu aponta a necessidade de se 
posicionar para retirar o que já não deve 
ser mantido, sejam padrões arraigados, 
sejam pessoas ou situações que impe-
dem o seu progresso. É imprescindível 
agir com sabedoria e justiça. No final-
zinho da semana, o seu regente, Marte, 
ingressa em Gêmeos a ativa a comuni-
cação, viagens, cursos e experiências 
mais próximas com parentes e pessoas 
do seu convívio.

Nesta semana, dia vinte e oito, temos a 
Lua minguante em Capricórnio, que afetará 
os recursos guardados e processos de fina-
lizações fortes com amigos ou projetos que 
esteja envolvido. É uma semana importante 
para analisar como pode conduzir o paga-
mento de contas, dívidas, investimentos e 
mexer nos planos que foram traçados, que ne-
cessitam de uma nova roupagem daqui para 
frente. Será levado a desapegar de algumas 
ideias. O ingresso de Marte em seu signo, no 
final desta semana, vai deixá-lo mais agitado e 
ansioso para resolver tudo que está ao seu al-
cance. É importante respirar fundo e tentar ir 
com calma, porque tudo o que se apresentava 
pendente estará sob o seu controle.

Nesta semana, dia vinte e oito, temos a 
Lua minguante em Capricórnio, o que afeta-
rá as relações. Se estiver numa relação, am-
bos serão mexidos a finalizar situações que 
não favorecem a troca. Pode também ver 
o cônjuge passando por processos fortes 
emocionais para ancorar a carreira e planos 
futuros. O mesmo acontece com os sócios. 
Com o ingresso de Marte em gêmeos, será 
levado a uma fase mais introspectiva e com 
a sensação de impedimentos para tomar as 
decisões com maior assertividade. É uma 
fase para analisar, e as decisões devem 
nascer primeiro em seu íntimo. A sua fé vem 
sendo fortalecida através de novas buscas e 
um novo “olhar” para a vida.

Nesta semana, dia vinte e oito, temos 
a Lua minguante em Capricórnio, que afe-
tará a sua rotina e forma de trabalhar. Se 
tiver funcionários, é uma semana impor-
tante para analisar o que deve ser finaliza-
do ou mesmo lidar com as mudanças atra-
vés de uma compreensão mais profunda 
do momento que ambos estão passando. 
A saúde também não pode ser descartada. 
Pegue a semana para se cuidar e refletir 
sobre a qualidade de sua rotina. Com o in-
gresso de Marte em Gêmeos, os projetos e 
o contato com os amigos serão destaques. 
Os planos começam a tomar forma, e tudo 
vai ser encaminhado com mais força e vi-
gor.

Nesta semana, dia vinte e oito, te-
mos a Lua minguante em Capricórnio, 
que toca consideravelmente o desen-
volvimento pessoal e a autoestima. É 
uma semana em que será levado a se 
posicionar com filhos ou para os filhos 
e também os afetos amorosos. Existe a 
necessidade de finalizar situações que o 
tocam de uma forma profunda e signifi-
cativa. O ingresso de Marte em Gêmeos 
lhe permite decidir e seguir os planos 
com coragem e ousadia. As experiências 
profissionais e planos futuros começam 
a tomar direção.

Nesta semana, dia vinte e oito, temos 
a Lua minguante em Capricórnio, que vai 
acentuar finalizações profundas em família. 
É importante analisar a relação com os pais 
e sogros, mas principalmente, entender 
por que tudo isso vem mexendo com você. 
O imóvel também pode ser mexido, assim 
como os assuntos domésticos, evidencian-
do o estado físico da casa. Se for casado, es-
ses assuntos relacionam-se com o cônjuge, 
que vem passando por processos difíceis 
que impõem crescimento através do desa-
pego. O planeta Marte ingressa em Gêmeos 
e ativa os estudos e viagens. É uma fase boa 
para iniciar um novo olhar para a vida, atra-
vés da fé e da divulgação de informações 
impulsionam o seu desenvolvimento.

Nesta semana, dia vinte e oito, temos 
a Lua minguante em Capricórnio, que traz 
reflexões sobre pensamentos e ideias que 
necessitam ser reformuladas. O contato 
com parentes e pessoas do seu convívio 
passa por finalizações, e você será capaz 
de entender aspectos de uma forma mais 
profunda. Uma conversa será importante 
para reformular ideias e encerrar proces-
sos significativos. O ingresso de Marte em 
Gêmeos traz uma fase importante para 
examinar suas posturas financeiras, princi-
palmente para os investimentos. Terá a ne-
cessidade de desapegar de ideias fixas so-
bre situações e pessoas. O seu crescimento 
depende de uma postura mais estratégica, 
principalmente para se comunicar.

Nesta semana, dia vinte e oito, te-
mos a Lua minguante no signo de Capri-
córnio, que traz a necessidade de finalizar 
planos materiais e analisar suas posturas 
profissionais. É importante levar em con-
sideração o quanto o seu valor vem sendo 
testado, gerado pela necessidade de ser re-
conhecido. É uma semana para esvaziar-se 
de tudo que está impedindo o seu progres-
so e prosperidade. A experiência também 
pode se relacionar a filhos e o campo afe-
tivo. O ingresso de Marte em Gêmeos traz 
uma fase importante para o relacionamen-
to. Existem pontos a serem trabalhados no 
campo afetivo. O ingresso de Marte em Gê-
meos vai trazer decisões importantes para 
a relação.

Nesta semana, dia vinte e oito, te-
mos a Lua minguante, que ocorre em seu 
próprio signo, ativando em você a neces-
sidade de finalizar processos importantes 
para o seu desenvolvimento. É importante 
finalizar e recomeçar, portanto esteja aten-
to e desperto para o momento que vem 
passando, que exige de você um novo olhar 
para a sua vida e principalmente para suas 
posturas. Por outro lado, cuide do seu corpo 
e de sua saúde, promovendo uma imagem 
clara sobre suas intenções. O ingresso de 
Marte em Gêmeos traz uma fase importan-
te para o trabalho e a rotina. É uma semana 
delicada para enfrentar os desafios que se 
apresentam na relação e que se relacionam 
com a família.

Elias chega com Rodrigo à festa 
de Kháled. Missade recebe um cartão 
de sua prima Rania, que mora no Bra-
sil. Em São Paulo, Cibele participa de 
uma manifestação feminista. Rania 
prevê o futuro de Zuleika na borra do 
café. Na Síria, a casa de Elias é inva-
dida por rebeldes, e Laila percebe que 
um dos homens está ferido. Começa 
a guerra na Síria, e a casa de Elias e 
sua família é destruída. Laila e Elias 
procuram por Missade e Kháled. Elias 
e Laila encontram os corpos de Rodri-
go e seus demais parentes. No Líbano, 
Hussein comenta com Jamil que Aziz 
o considera como um filho. Soraia 
repreende Dalila por mentir a Aziz so-
bre um de seus homens de confiança. 
Aziz comete um crime e pede que Ja-
mil assuma a culpa em seu lugar. 

Já dei tanto a este país, e quando peço um favor simples, para inclusive mostrar 
Portugal ao mundo, a resposta que tenho é negativa

Madonna está morando em 
Portugal e decidiu gravar o clipe 
de Indian Summer na Quinta Nova 
de Assunção. A cantora quis levar 
um cavalo para gravação do clipe 
no palacete de Sintra, mas teve 
seu pedido negado pela Câmara 
local. No último domingo (24), Ba-
sílio Horta, presidente da Câmara, 
reagiu às notícias de que tinha im-
pedido a compositora de levar o 
cavalo ao palácio.

Madonna queria levar um ca-
valo puro-sangue lusitano para 
dentro da Quinta Nova da Assun-
ção – um palácio do século XIX –, 
mas teve seu pedido negado pela 
Câmara de Sintra. Basílio Horta 
explicou ao jornal português O 
Expresso , que não deixaria ela 
gravar um clipe nessas condições: 
“Há coisas que o dinheiro não 
paga. Em condição nenhuma dei-
xaria entrar um cavalo no Palácio, 

Madonna é proibida de gravar clipe 
em palácio de Portugal e se revolta
A cantora queria gravar o clipe de seu novo single com um cavalo na Quinta Nova de Assunção, mas teve 
seu pedido negado pela Câmara de Sintra

não tem sentido! Ela é uma artis-
ta, mas o Palácio é de todos e não 
pode ser estragado”. 

Basílio vetou a parte em que 
ela sugeria que teria uma cena 
mostrando “um cavalo deitado no 
chão, interagindo com a cantora ”. 
A Câmara justificou que teria ne-
gado o pedido da artista por conta 
da estrutura do palácio: “O asso-
alho de madeira está sobre vigas 
de madeira, com a caixa de ar em 
ventilação. Portanto, se trata de 
um piso não estável, o que impe-
de a utilização de atividades que 
provoquem vibrações. Além disso, 
poderia ser danificado”.

Ainda segundo O Expresso, a 
rainha do pop não teria gostado da 
resposta do presidente da Câmara 
e decidiu filmar seu clipe em ou-
tro lugar. “Já dei tanto a este país, 
e quando peço um favor simples, 
para inclusive mostrar Portugal 

ao mundo, a resposta que tenho é 
negativa”, disse culpando Basílio 
Horta de sua decisão de se mudar 

para a Europa. “A culpa é sua. Você 
é quem me convenceu de vir morar 
aqui”, completou.
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Quais as tendências de moda 
feminina para a próxima estação? 

Fiz um filtro do que real-
mente se confirmou nas princi-
pais passarelas nacionais e inter-
nacionais.

As tendências traduzem mui-
to o momento em que estamos 
vivendo! Por vezes o processo 
dos designers é o contrário do 
que se pensa onde a inspiração 

Contato para produção 
de moda e consultoria 
de imagem:
(51) 98296.5193
Instagram: @adrisantosdp

COLUNISTA

Adriana Santos

Tendências para o outono/inverno 2019
sai das ruas para as passarelas! O 
Street Style.

Um bom exemplo disso é o 
animal print que vem se renovan-
do já a alguns anos, você pode 
usá-lo nos detalhes, no sapato, 
na bolsa ou nos acessórios, mas 
o ideal é que nunca use no look 
total e principalmente não mis-
ture muitas referências! Aqui 
vale mesclar com os básicos do 

armário que vimos na report-
agem anterior. Tudo tem que ser 
dosado com equilíbrio para que o 
look não fique too much, a menos 
que você seja a Lady Gaga ou a 
Beyoncé!!! 

Principais cores: Tons ter-
rosos, ocre, telha, nudes, neons, 
preto e branco, vermelho e pink 
e uma combinação linda: Preto + 
terrosos.

Animal Print
Figurinha confirmada há anos! 

Mas neste inverno além do clás-
sico onça/leopardo/zebra vemos 
muita cobra! Phiton por tudo!!!

Western
Botas montaria, cano curto, 

estilo country bico fino, recortes 
country nas camisas, franjas, cin-
tos com fivelas... Enfim Western. 
Aposte em vestidos longos, es-
voaçantes + botas country.

Casacos 
longos

Presenças confirmadas nas 
passarelas internacionais, casacos 
longos até o tornozelo! Atenção 
baixinhas, esses modelos muito 
compridos achatam a silhueta. 
Casacos com plumas: Nos punhos 
e nos detalhes.

Neon
O neon ainda é bastante visto 

nos looks e também nos acessóri-
os e segue por mais uma estação! 
Combinado o animal print é uma 
produção e tanto!

Xadrez
Colorido - Inspirado nos uni-

formes das escolas preparatórias 
norte-americanas. Estilo tweed, 
em tamanhos grandes, multicol-

oridos, nos casacos, nas camisas, 
nas calças de flanela e nos compri-
mentos midi, são alguns dos itens 
indispensáveis ao estilo. 
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Tendências novas surgem a 
todo momento e no universo das 
unhas não é diferente. 

Unhas de gel, alongamentos, 
formatos novos, milhares de cores 
de esmaltes diferentes.... As ma-
neiras de diversificar o visual das 
mãos são muitas. Além da parte 
estética, também é muito impor-
tante cuidar da saúde. 

As técnicas que podem ajudar 
a manter as unhas saudáveis são 
diversas, mas essse método novo 
que vem chamando atenção.

Benefícios
Dentre seus benefícios estão 

a diminuição do risco de ferimen-
tos, o impedimento de que peda-
ços de pele se levantem e o lento 
crescimento da cutícula.

Com o alicate, geralmente, 
muita gente acaba retirando cutí-
cula mais que o necessário. Desse 
modo, o corpo entende que pre-
cisa produzir mais daquela pele.   
O resultado é uma cutícula cada 
vez mais grossa e seca. Já com a 
tesoura, é retirado apenas a quan-
tidade necessária e não precisa 
aprofundar na pele mais do que o 
necessário para ter um efeito bo-
nito. 

Como é feita
A cuticulagem russa envolve o 

manuseio da tesoura e de uma pe-
quena broca, é necessário alguém 
que saiba utilizar da maneira cor-
reta, sem ferir a matriz da unha, 
então, não é aconselhável realizar 
o método em casa. 

Há uma diferença na utiliza-
ção da broca e da tesoura. Se a 
cutícula é mais seca, as manicures 
investem no uso da broca para a 
retirada toda, já para as cutículas 

Cutilagem russa é novidade que 
você vai querer testar na manicure

mais hidratadas, a tesoura traz 
melhores resultados.  

Manutenção 
Com essa técnica, não é ne-

cessário ir a manicure toda sema-
na. Como só é retirado o excesso 
de pele, o corpo acaba não produ-
zindo mais pele que o necessário. 
O processo leva em torno de 30 
minutos para ser feito nas duas 
mãos. A cuticulagem russa não 
tem contraindicações. 

A cuticulagem russa tem como benefí-
cios a diminuição do risco de ferimen-
tos, o impedimento de que pedaços de 
pele se levantem e o lento crescimento 
da cutícula

Ao menos uma vez você já 
deve ter encontrado algum batom 
com gotículas de agua na superfí-
cie, como se ele estivesse suado. 
Existe um motivo para isso acon-
tecer e é mais normal do que você 
imagina.

Isso geralmente acontece 
quando a temperatura do am-
biente muda rapidamente e aca-
ba ocorrendo um processo de 
transpiração. Como a maioria dos 
batons possuem óleos e substan-
cias emolientes na fórmula, essa 
alteração de temperatura modifica 

Seu batom já ficou “suado”?
a mistura do batom, fazendo com 
que os ingredientes se separem e 
cheguem até à superfície na forma 
de gotículas. 

A frequência maior é em ba-
tons cremosos e hidratantes, já 
que contem mais óleo. Embora o 
batom não estrague, pode interfe-
rir na qualidade do produto. 

Quer evitar que isso acon-
teça? A dica é armazenar suas 
maquiagens sempre em um local 
fresquinho. Mas se o batom já esti-
ver suado, é possível limpar o óleo 
usando um lenço de papel e higie-
nizar o produto com um pouco de 
álcool.

A maioria dos batons possuem óleos 
e substancias emolientes na fórmula, 
a alteração de temperatura modifica 
a mistura do batom, fazendo com que 
os ingredientes se separem e cheguem 
até à superfície na forma de gotículas

O tracinho de delineador rente 
aos cílios é muito clássico e mui-
tas mulheres não abrem mão dele 
no dia a dia. Mas que tal dar uma 
repaginada no clássico? Muitas 
famosas estão usando a proposta 
de um jeito bem diferente, levando 
a linha para o côncavo e até para 
a área acima dele (como se es-
tivesse flutuando nos olhos).

Delineado flutuante: a 
nova moda entre as famosas

Lucy Boynton, atriz de Bohemian 
Rhapsody, no último SAG Awards! A 
maquiadora Jo Baker, que cuidou do 
look dela, também aplicou um lápis 
preto na linha-d’água, mas só no canto 
interno

Perrie Edwards escolheu um traço 
semelhante ao de Lucy – mas foi um 
pouco além e puxou uma espécie de 
gatinho na parte externa

Fã de makes coloridos, principalmente 
nos olhos, Maisa Silva se jogou logo no 
azul! Veja como aqui o desenho ultra-
passa o côncavo e fica próximo às so-
brancelhas.

Kylie Jenner investiu no laranja, pra 
completar o smokey eye e ainda fazer 
parzinho com o batom. Dica: desenhe 
seu traço de pouquinho em pouquinho 
e mantenha sempre os olhos abertos 
e o queixo pra frente. Assim fica mais 
fácil acertar a altura.

É glamour que você quer? Se liga neste 
visual da Olivia Culpo!
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O bazar, que têm intuito 
de angariar fundo para cus-
tear parte das atividades da 
equipe Sênior dos Escotei-
ros, será aberto ao público, 
no dia 30 de março, das 13h 
ás 20h. Você irá encontrar 
roupas, calçados, acessó-
rios, utensílios, brinquedos 
e outros.  Os itens serão 
vendidos por até R$20,00. 
As peças que não forem 
vendidas serão doadas para 
a associação de Deficientes 
Físicos de Bento Gonçalves

Utilizando materiais como lá-
pis preto, lápis colorido e caneta, 
a desenhista Julia Pasquali revela 
imagens poéticas e sensíveis, ten-
do como a borboleta seu símbolo 
recorrente. Nesse universo, o es-
pectador vivencia, interage, mer-
gulha, também, em sua própria 
história, indo de encontro à beleza 
de ter podido superar desafios. Jú-
lia ressalta que as obras “buscam 
te fazer ver que o passado, muitas 
vezes, não precisa ser esquecido 
por total afinal, ele foi a peça chave 

Estará em cartaz a peça “Nu-
ances - uma ilha azul num oceano 
cor de céu”, na Casa das Artes de 
Bento Gonçalves, neste sábado 
(30) e domingo (31).

O espetáculo mistura a vi-
são de quatro artistas franceses, 
Saint-Exupéry, Tati, Doisneau e 
Yves Klein. Um mergulho em um 
mundo de sonhos, uma exploração 
coreográfica de universos muito 
particulares. Quatro concepções 
artísticas francesas – e universais 
ao mesmo tempo – vistas do outro 
lado do oceano. Um passeio poé-
tico pelos meandros da criação 
artística.  A realidade filtrada pela 
nossa percepção pessoal e vis-
ta através do absurdo prisma do 
sonho. Uma viagem ao oposto da 
sensatez e dos sentidos, um per-
curso da mente e do corpo.

A obra, organizada em qua-
tro módulos independentes que, 
de certo modo, funcionam como 
vasos comunicantes, propõe uma 
abordagem livre da arte de cada 
um destes quatro artistas. A mú-
sica de Édith Piaf percorre a peça 
toda, servindo como fio condutor 
e como um catalisador que permi-
te a interação entre as diferentes 
partes.

A apresentação inicia às 20h. 
Maiores informações podem ser 
adquiridas pelo fone: (54) 3454-
5211, na Casa das Artes

“Uma viagem 
ao oposto da 
sensatez”

Uma viagem ao oposto da sensatez e 
dos sentidos, um percurso da mente e 
do corpo

Exposição “Metamorfose”, de 
Júlia Pasquali na Casa das Artes

do seu amadurecimento, foi a peça 
chave para você se tornar o que é 
hoje, são com aqueles nossos pe-
quenos sofrimentos e dificuldades 
diárias que nos fazem querer e re-
alizar inúmeras mudanças em nos-
sas vidas”.  A amostra “Metamor-
fose” está em exposição desde o 
dia 01 de março, na Fundação Casa 
das Artes, Rua Herny Hugo Dreher, 
127, bairro Planalto e encerra hoje, 
(29) às 22h. A entrada é gratui-
ta. Maiores informações pelo site 
www.juliapasquali.com.br.

Com lápis preto, lápis colorido e caneta, a desenhista Julia Pasquali revela ima-
gens poéticas e sensíveis

Bazar dos Escoteiros acontece 
no Ginásio Municipal

Um mergulho em um mundo de so-
nhos, uma exploração coreográfica de 
universos muito particulares

A maior parte das atividades da equipe Sênior 
são de aventura, o que gera custos

TEATRO
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O Notebook Flash é um lap-
top da Sansung voltado para 
estudantes. O laptop traz espe-
cificações básicas e design em 
relação a outros dispositivos já 
lançados pela fabricante.

O modelo traz processador 
modesto, mas conta com memória 
flash, o que deve significar um de-
sempenho mais ágil em relação 
ao HD convencional. Além disso, 
o produto chega com leitor de 
digitais integrado ao teclado, com 
promessa de maior segurança 
para acessar o sistema. O com-
putador está disponível para com-
prar no Brasil nas opções grafite, 
branco e aquarela, por preços a 
partir de R$ 2.099.

Design
 O Notebook Flash traz um 

teclado de estilo retrô, com te-
clas arredondadas e fundo com 
acabamento que imita tecido. O 
mesmo material cobre também 
as laterais do dispositivo, dando 
um toque diferente ao redor das 
conexões. Entre as interfaces 
disponíveis estão uma entrada 
de fone de ouvido, USB 2.0, 3.0 e 
Tipo-C (sem Thunderbolt), HDMI, 
além de slot microSD para ex-
pansão de memória.

Do lado de fora da tampa, o 
computador tem detalhes que 
brilham de acordo com o ângulo 
de visão. As dimensões do aparel-
ho são outro ponto interessante: 
1,69 cm de espessura e peso de 
1,37 g.

Tela
O notebook da Samsung tem 

tela LED de 13,3 polegadas sem 
funcionalidade touch e com res-
olução Full HD (1920 x 1080 pix-
els). O padrão pode ser consider-
ado razoável para a faixa de preço, 
já que alguns laptops na mesma 
faixa costumam ter painel HD 
(1366 x 768 pixels).

Desempenho
O computador está à venda 

no Brasil com 4 GB de memória 
RAM e processador IntelCeler-
on N4000, componente que 
oferece desempenho suficiente 
para tarefas básicas. Em testes de 
benchmark, por exemplo, o chip 
apresenta performance inferior a 

Notebook com cara de máquina 
de escrever? Sim, porque não?!

processadores Core i5 fabricados 
pela Intel a partir de 2009.

O grande diferencial do Note-
book Flash frente a rivais de preço 
similar é a presença de memória 
flash no lugar do HD, algo que ga-
rante mais agilidade em todas as 
tarefas. O computador vem com 
chips de 64 GB ou 128 GB (bran-
co) do tipo eMMC. Esse tipo de 
armazenamento é mais lento que 
um SSD, mas ainda assim mais 
veloz que um HD tradicional. É 
possível ainda utilizar um cartão 
de memória UFS ou microSD, sim-
ilares ao utilizados em celulares.

Bateria
O processador modesto e a 

ausência de um HD comum de-
vem ajudar o Notebook Flash a 
economizar energia. Segundo a 
Samsung, o computador atingiu 10 
horas de autonomia em testes no 
app de benchmark Mobile Mark 14, 
com uma célula de 39 Wh. Apesar 
disso, a duração de bateria pode 
variar de acordo com o tipo de uso 
no PC.

Sistema operacional
O computador vem com Win-

dows 10 Home pré-instalado, e 
conta com suporte ao Windows 
Hello para fazer login com im-
pressões digitais. Além disso, há 
alguns softwares da Samsung com 
foco em produtividade e segu-
rança, como a Privacy Folder, que 
permite guardar arquivos sigilosos 
– similar à Pasta Segura dos celu-
lares da empresa.

Preço e custo-benefício
A Samsung lançou o Notebook 

Flash no Brasil pelo preço sug-
erido de R$ 2.099 na versão com 
64 GB armazenamento. O modelo 
com memória eMMC de 128 GB 
não teve preço divulgado, e ainda 
não está disponível no varejo.

Considerando apenas a versão 
já disponível, o laptop da Samsung 
supera rivais principalmente em 
quesitos como tela Full HD, arma-
zenamento mais rápido e presença 
de leitor de impressões digitais. 
Aparelhos da linha Dell Inspiron 
3000, vendidos na mesma faixa 
de preço, não trazem essas vanta-
gens, mas contam com processa-
dor melhor da linha Core i da Intel.

Desbloqueio do Flash será feito por impressão digital

Quem quiser consumir conteúdo pornográfico terá que comprovar sua idade

A internet como todo mundo 
conhece está prestes a mudar na 
Europa, e não somente por conta 
da recém-aprovada nova legisla-
ção sobre direitos autorais. Quem 
quiser consumir conteúdo porno-
gráfico terá que comprovar sua 
idade — e da forma como o projeto 
vem se desenhando, pode trazer 
muita complicação e até mesmo 
problemas de privacidade.

A Lei de Economia Digital vem 
sendo discutida desde 2017 e ago-
ra está prestes a entrar em vigor, 
muito provavelmente em abril. 
Segundo o texto, todos os sites 
que hospedarem conteúdo adulto 
terão que exigir das conexões vin-
das de solo britânico algum tipo de 
comprovação de que a pessoa tem 
mais de 18 anos. A proposta veio 
do próprio governo, com o objetivo 
de evitar que crianças tenha aces-
so ao material explícito online.

Cabe a cada página encontrar 
sua própria solução para realizar 
essa checagem e a fiscalização se 
isso está realmente sendo feito 
— ou funcionando — será de res-
ponsabilidade do órgão regulador 
de cinema do Reino Unido, o Bri-
tish Board of Film Classification 
(BBFC). Caso a lei não seja cum-
prida, a multa é de 250 mil libras 
(cerca de R$ 1,278 milhão).

Será que vai funcionar?
A lei vem sendo criticada por 

muita gente por várias razões. Em 

Em abril, Reino Unido deve exigir 
“passe pornô” para acesso a site adultos

primeiro lugar, a respeito da ma-
neira como a checagem de idade 
será feita. Várias companhias já 
possuem soluções digitais para fa-
zer isso (AgeID, AgeChecked, Age-
Pass) e todas elas vão cobrar uma 
taxa que varia de 5 a 10 libras (de 
R$ 25,55 a R$ 51) para cadastrar 
os interessados.

Outra maneira de fazer a iden-
tificação para maiores é a compra 
de um tíquete “passe do pornô” 
com um código de 16 dígitos, que 
deve custar também em torno de 
10 libras. Bem, não precisa proje-
tar muitos cenários para chegar à 
conclusão que isso pode gerar um 
mercado paralelo e menores de 
idade podem encontrar uma forma 
de driblar a verificação nas bancas.

 Como há cerca de 25 mi-
lhões de acessos únicos para es-
ses sites no Reino Unido, a BBFC 
deve contar com ajuda de outras 
companhias para fiscalizar o pro-
cesso. Só aí, já há preocupações 
com várias empresas lidando com 
dados sensíveis e políticas de pri-
vacidade que envolvem segurança 
de informações e contrapartidas 
para que os perfis não sejam co-
mercializados com terceiros.

Ou seja, a Lei de Economia 
Digital que deve estrear em uma 
data próxima a ser definida pelo 
governo britânico, tem muitas 
chances de nascer já com proble-
mas e sem muita eficácia. Aguar-
damos para ver os próximos capí-
tulos.

Baixar vídeo do Facebook no 
PC online, sem instalar nada é 
possível com a ajuda de um site 
bem fácil de usar, o GetFbStuff. 
Tudo que o usuário precisa fazer 
é copiar o link do vídeo e colar na 

Como baixar vídeo do Facebook 
online (sem instalar programas)

Passo 3. Acesse a página de vídeos privados do GetFbStuff 
e cole o código copiado. Por fim, clique em “Download”. 
Pronto! O vídeo será baixado para o seu computador em 
formato MP4.

ferramenta. O serviço, então, gera 
o link de download do vídeo, que 
pode ser baixado em HD ou SD.

Confira a dica e veja como 
baixar vídeo do Facebook no com-
putador sem precisar instalar nen-

hum aplicativo ou extensões no 
seu navegador. O arquivo é salvo 
em formato MP4, compatível com 
a maioria dos players de vídeo com 
apps como WhatsApp, Instagram, 
Twitter e Youtube.

Passo 1. Copie a URL do vídeo que você quer baixar. Para 
isso, clique sobre a data em que o conteúdo foi postado ou 
clique com o botão direito sobre ela e copie o link;

Passo 2. Acesse o site do GetFbStuff  e cole o link do vídeo 
no campo de texto. Em seguida, clique em “Download”;

Passo 3. Agora, basta clicar sobre o botão de download na 
qualidade desejada. O primeiro, baixa o vídeo em HD, en-
quanto o segundo em formato SD;

Passo 1. Abra o vídeo que você quer baixar. Para isso, clique 
sobre a data em que ele foi postado. Agora, pressione “Ctrl 
+ U”, no Windows ou “Cmd + Option + U”, no macOS;

Passo 2. O código de fonte da página será exibido. Pres-
sione “Ctrl + A” para selecionar tudo e copie;

Como baixar vídeos privados
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O comunicador WhatsApp já 
vinha desenvolvendo um modo 
noturno, ou dark mode, para a 
versão do aplicativo usado no sis-
tema iOS. Agora, para a alegria 
dos usuários de Android, o site 
WhatsAppBetaInfo informou que a 
versão escura do app também está 
sendo feita para o sistema opera-
cional da Google.

De acordo com a publicação, 

WhatsApp finalmente começa a 
trabalhar em modo noturno para Android

Algumas imagens de como a versão 
escura do app vai ficar no iOS foram 
reveladas

Ainda não se sabe quando a versão vai ser disponibilizada para todos os usuários

sinais de que o modo noturno para 
Android estava sendo desenvolv-
ido foram encontrados na atual-
ização 2.19.82 do WhatsApp. Ain-
da não se sabe quando a versão 
vai ser disponibilizada para todos 
os usuários – considerando-se o 
trabalho envolvido, ainda deve de-
morar para os testes serem inicia-
dos.

Algumas imagens de como a 

versão escura do app vai ficar no 
iOS foram reveladas. Além dessas 
novidades, vale mencionar que at-
ualização Beta da versão 2.19.47 
traz algumas diferenças de design 
no menu de Configurações. Isso foi 
feito, obviamente, para oferecer a 
opção do modo escuro.

Se você tem um número 
telefônico, com certeza já rece-
beu alguma ligação indesejada 
de operadora. Agora, as maiores 
prestadoras de serviços de tele-
comunicações apresentaram para 
a Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) uma carta se 
comprometendo a combater as 
ligações abusivas de telemarket-
ing.

Apesar de tudo, a agência não 
proíbe chamadas de telemarket-
ing das prestadoras.

De acordo com o TeleSíntese, 
a Algar, Claro/Net, Nextel, Oi, 
Sercomtel, Sky, TIM e Vivo terão 
um prazo de seis meses para de-
senvolver um Código de Condu-
ta para Ofertas de Serviços de 
Telecomunicações por meio de 
Telemarketing, segundo docu-
mento apresentado na última se-
gunda-feira (25).

A iniciativa proposta pelas 
operadoras, que encabeçam as 
reclamações na internet sobre li-
gações abusivas de telemarketing, 

Prestadoras de serviços de telecomunicações apresentaram Anatel uma carta se comprometendo a combater as ligações 
abusivas de telem

Vivo, Claro, Oi e TIM querem 
combater telemarketing abusivo

nasceu de três pontos-chaves, de 
acordo com a superintendente de 
Relações com os Consumidores 
da Anatel, Elisa Leonel

Primeiro: o excesso, os horári-
os inoportunos e a insistência das 
chamadas

Segundo: o descontrole das 
prestadoras sobre as empresas 
parceiras e a preocupação com o 
vazamento de dados dos consu-
midores

Terceiro: o comportamento 
ainda pendente de um trabalho 
ético junto às operadoras que, 
para cumprir metas, não infor-
mam e não dão transparência aos 
consumidores no momento da 
contratação de serviços

Na carta entregue pela Vivo, 
Claro, Oi e TIM, as operadoras 
agora devem se comprometer a 
cumprir algumas diretrizes como:

Ligar para os consumidores 
apenas em horários adequados

Não ligar de forma insistente 
para os consumidores

Respeitar o desejo dos con-

sumidores de não receber li-
gações

Receber e tratar reclamações 
sobre ligações indesejadas

Garantir a aderência à Lei de 
Proteção de Dados Pessoais

Cooperar na melhoria das 
práticas de telemarketing em 
outros setores

A Anatel comentou que estu-
da as ligações abusivas via tele-
marketing desde 2018. É estima-
do que cerca de 30% das ligações 
de telemarketing se enquadrem 
como abusivas, diz a Anatel, 
notando também que as empre-
sas de telecomunicações não são 
as únicas a utilizar este método.

Apesar da carta e da regu-
lamentação vigente da Anatel, a 
agência não proíbe chamadas de 
telemarketing das prestadoras. 
Como nota o TeleSíntese, existem 
apenas algumas restrições sobre 
mensagens SMS e mensagens 
gravadas — estas só podem ser 
enviadas para consumidores que 
deram consentimento prévio.

Durante o evento que marcou 
o anúncio oficial dos smartphones 
Huawei P30 e P30 Pro, a compan-
hia chinesa Huawei também reve-
lou um par de óculos inteligentes. 
Chamados de Huawei Eyewear, 
eles foram desenvolvidos em 
parceria com a empresa coreana 
Gentle Monster, mais conhecida 
pelos seus produtos com visual 
moderno, e estarão disponíveis 
com lentes escuras ou claras.

Poucos detalhes foram rev-
elados durante a apresentação, 
mas sabemos que será possível 
usar os óculos para atender li-
gações. A sincronização com o 
smartphone é feita via Bluetooth 
e as chamadas podem ser atendi-
das tocando em um dos lados dos 
óculos. Eles têm resistência IP67 
contra poeira e água e uma bate-

A sincronização com o smartphone é feita via Bluetooth e as chamadas podem ser 
atendidas tocando em um dos lados dos óculos

Huawei anuncia óculos 
inteligentes com Bluetooth 
que podem atender ligações

ria de 2.200 mAh.
Segundo a Huawei, as saídas 

de som serão posicionadas bem 
próximas ao ouvido para evitar 
que o som se disperse. Além dis-
so, há um conjunto duplo de mi-
crofones para captar a sua voz e 
garantir um áudio claro para quem 
está do outro lado da linha. Esses 
equipamentos serão ainda ajuda-
dos por um sistema de inteligên-
cia artificial que reduz os ruídos 
em tempo real.

Também será possível usar 
NFC para carregar os óculos den-
tro de uma caixa especial fabrica-
da pela Gentle Monster. A Huawei 
ainda não divulgou mais infor-
mações, como preço ou disponibi-
lidade, mas afirmou que os óculos 
serão lançados em julho deste 
ano.

O Parlamento Europeu 
aprovou hoje (26) uma nova leg-
islação sobre direitos autorais 
que ainda promete causar muita 
discussão e protestos sobre liber-
dade de expressão. Bastante criti-
cado por companhias, acadêmicos 
e usuários, o texto passou por re-
visão no final do ano passado e ag-
ora foi aceito por 348 votos a 274.

Os dois artigos mais polêm-
icos são o número 11 e o 13. O 11 
limita a possibilidade de páginas 
de buscas ou sites relacionados a 
notícias de exibir trechos ou fotos 
— é “carinhosamente” chamado de 
“imposto de link” e exigirá que em-
presas como a Google paguem por 
licenças de seus links. Na prática, 
você não verá uma prévia de im-
agem em uma pesquisa, por exem-
plo.

Já o artigo 13, rebatizado de 
artigo 17 na mais recente versão 
do documento, exige que as em-
presas de internet, como o Red-
dit, policiem suas plataformas 
por qualquer infração de direitos 
autorais enviada a eles, filtran-
do qualquer conteúdo ofensivo. 
Desde a primeira apresentação, 
esse é o mais criticado por já ter 

Polêmica legislação de 
direitos autorais para a 
internet é aprova pela Europa

sido testado na Alemanha e na 
Espanha em 2014, sem sucesso, e 
por ser encarado por muitos como 
censura.

Houve até uma tentativa de 
emenda para barrar ambos os ar-
tigos, mas foi vetada por apenas 
cinco votos. Agora, as regras serão 
aplicadas nos países da União Eu-
ropeia (UE) e começam a vigorar a 
partir de 2021.

Protestos pelo mundo
Internautas do mundo todo 

já vinham fazendo barulho con-
tra essa nova legislação e, com a 
decisão, muita gente segue criti-
cando a decisão da UE. Julia Reda, 
membro do Parlamento Europeu 
que luta contra essas regras des-
de que elas começaram a ser dis-
cutidas, classifica o resultado do 
pleito como “um dia sombrio para 
a liberdade na internet”.

Reddit, Wikipedia e PornHub 
protestaram na semana passada e 
dezenas de milhares de manifes-
tantes também tomaram as ruas 
da Alemanha e outros países eu-
ropeus, incluindo Suécia, Polônia, 
Suíça, Áustria e Portugal, para faz-
er campanha contra as mudanças.
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Não é novidade nenhuma que 
a música tem um efeito quase má-
gico sobre as pessoas. Algumas 
nos fazem querer correr uma ma-
ratona inteira (qualquer uma do 
AC/DC), outras nos fazem querer 
cair na cama e chorar (a Rainha do 
“descorneamenteo”, Marília Men-
donça) e outras fazem até a gen-
te viajar no tempo (Duran Duran). 
Podemos não saber exatamente 
porque essas coisas acontecem, 
mas não é exatamente isso que 
torna a música tão especial? Sim, 
e não.

Se você quer saber as explica-
ções para tudo nessa vida, se aco-
moda melhor aí na cadeira que lá 
vem história.

A ciência, nossa capitã, tem 
examinado bem de perto essas 
e muitas outras questões e che-
gou a conclusões perfeitamente 
racionais que explicam alguns 
mistérios antigos da música. Ago-
ra talvez você entenda porque 
sente vontade de dançar fazendo 
“passinhos coordenados” quando 
ouve Modern Talking, ou de mor-
rer chorando quando ouve Hen-
rique e Juliano, ou ainda de sair 
quebrando tudo que vê pela frente 
quando toca Ramones.

Por que algumas 
músicas dão vontade 
de fazer sexo?
As pessoas têm motivações 

diferentes para ficarem excita-
das, mas a maioria das pessoas vai 
concordar que as canções de Mar-
vin Gaye têm essa capacidade ine-
rente. Mesmo que seja a primeira 
vez que você tenha ouvido essa 
música, confesse: você sentiu al-
guma coisa. Se ainda não ouviu, tá 
perdendo tempo!

Por mais estranho que pa-
reça, além de “Let’s Get it On”, o 
clássico “Bolero” é oficialmente o 
tema do “partiu cama”, de acordo 
com uma pesquisa realizada com 
2.000 usuários entre as idades de 
18 e 91 do aplicativo Spotify.

Seis explicações científicas de como a      música influencia sua vida

Dr. Daniel Mullensiefen, um 
psicólogo de música na Univer-
sidade de Londres, explica que 
ambas as músicas são “suaves e 
não têm orquestração perturba-
dora”, o que é uma maneira mais 
inteligente de dizer que são muito 
fáceis de ouvir e, portanto, provo-
cam seus órgãos genitais.

Outra coisa conta a favor de 
“Bolero”: a trilha tem 17 minutos 
de duração, que corresponde ao 
tempo perfeito para uma transa 
– de acordo com o incrivelmente 
otimista Dr. Mullensiefen.

Também são músicas popula-
res para a hora H: “Take My Bre-
ath Away”, “Unchained Melody”, 
toda a trilha sonora de Dirty Dan-
cing e, literalmente, qualquer uma 
do Barry White (corre lá e joga no 

youtube).
Outra coisa que essas mú-

sicas têm em comum é que pos-
suem o que o Dr. Mullensiefen 
chama de “qualidade de circular”. 
Basicamente, se repetem muito. 
Portanto, se você for para cama 
com uma melodia simples, repe-
titiva (adicionando vocais roucos 
sensuais), alguém, em algum mo-
mento, vai ficar animado. Enquan-
to isso, apesar de ter sido classifi-
cado como “melhor do que sexo” 
por usuários Spotify, Mullensiefen 
afirma que “Bohemian Rhapsody” 
é uma das piores canções para ati-
vidade sexual, porque tem muitas 
mudanças repentinas e seções 
que exigem sua atenção. Além 
disso, ela é uma assassina de cli-
ma quando os vocais começam a 

gritar “Galileo!” com todo o ar de 
seus pulmões. “Love of my life” 
poderia ser acrescentada nessa 
lista indicada para o “rala e rola”, 
mas tem aproximadamente 4min., 
então, melhor não, né?

Por que algumas músicas 
grudam na nossa cabeça 
e não saem mais?
O nome dela é Jeniffer...
Tente ler essa frase sem can-

tar mentalmente. (Me desculpe 
por isso).

Se você tem essa melodia 
presa na sua cabeça agora, pelo 
menos você não está sozinho. 
Esses verdadeiros “vermes de 
ouvido” têm taxas de infecção ex-
tremamente elevadas, já pedindo 
desculpas para quem é fã da mú-
sica, mas continue lendo, você irá 
entender.

Um estudo descobriu que 91% 
sofrem deste mal pelo menos uma 
vez por semana, e 26% sofrem de 
com músicas grudadas na cabeça 
feito chicletes mais de uma vez na 
semana, o que no Brasil não é mui-
to difícil de acontecer.

Apesar da dificuldade em es-
tudar este fenômeno, já que você 
não pode consistentemente forçar 
alguém a ficar com uma música 
presa na cabeça, alguns pesqui-
sadores foram capazes de deter-
minar características comuns em 
todas as canções grudentas. Não 
só elas têm que ser simples e re-
petitivas, como também têm que 
ter “alguma incoerência”, como 
quando o grupo Baha Men canta 
“Woof, woof, woof, woof” em “Who 
Let The Dogs Out”. São os pró-
prios cães que cantam ou a pessoa 
que quer saber sobre os cães?!

Nossos cérebros também pa-
recem gostar de canções que têm 

notas com durações mais longas, 
mas intervalos menores entre 
elas, tornando-as mais fáceis de 
cantar. Quem não se lembra da 
terrível “eu quero tchuuuuuu / eu 
quero tchaaaaaa” ? Misericórdia!

Se uma música não exige NE-
NHUM esforço para ser cantada 
na vida real, meus queridos “mo-
rangos do Nordeste”, ela também 
exige nenhum esforço para que 
algumas pequenas partes de seu 
cérebro a memorizem. Ai se eu te 
pego...

E você provavelmente deve 
achar que isso acontece quan-
do ouvimos uma música o tempo 
todo. Mas o temível efeito-chi-
clete também acontece quando 
você está cansado, estressado, 
ou ocioso que é, naturalmente, 
o momento ideal para segurar o 
tchan e iniciar uma playlist infinita 
de uma música em sua cabeça. Já 
que você precisa pensar em várias 
coisas ao mesmo tempo, para o 
cérebro é mais fácil repetir aquele 
pedacinho de música chiclete, que 
já foi decorado, como uma forma 
de alívio, de fuga para Nárnia.

Felizmente, existem coisas 
que você pode fazer para se livrar 
de uma música chata – que não 
envolvem uma chave de fenda em 
seu ouvido, ou chutar as caixas de 
som quando você está passando 
em frente às lojas de eletrodo-
mésticos do centro da cidade.

Fazer algo relacionado à lin-
guagem, como falar com alguém 
ou tentar um jogo de palavras 
cruzadas, pode renovar seus pen-
samentos e mandar a melodia 
grudenta para bem longe. Alter-
nativamente, você também pode 
mergulhar e ouvir a música inteira 
algumas vezes. Ouvir a coisa toda 
ajuda a “superar” a música-chicle-
te. Pelo menos, até alguém apare-

O quarteto mais amado de todos os tempos vendeu mais de 178 milhões de discos em sua história

“O nome dela é Jeniffer, eu encontrei ela no Tinder...” tente ler sem cantar
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Seis explicações científicas de como a      música influencia sua vida
cer dizendo “e nessa loucura...”

Por que algumas músicas 
nos transformam?
 Se você já foi a um concerto 

de punk rock, já percebeu que as 
pessoas mais próximas do palco 
têm uma tendência a ficarem bas-
tante agitadas. Elas ficam se ba-
tendo, surfam na multidão, mos-
tram os peitos para a geral sem 
o menor pudor e fazem outras 
coisas que nenhuma pessoa em 
sã consciência faria sem a influên-
cia da música. Isto não é novida-
de. Mas por que algumas músicas 
fazem isso com a gente? Porque 
quando uma música traz para fora 
o animal que existe dentro de nós, 
ela realmente está trazendo para 
fora o animal que existe dentro de 
nós.

De acordo com pesquisadores 
da UCLA (Universidade da Califór-
nia em Los Angeles, nos Estados 
Unidos), a música que comparti-
lha características fonéticas com 
as vocalizações de animais capta 
a atenção humana e é exclusiva-
mente excitante.

Você conscientemente sabe 
que está ouvindo uma guitarra 
chorar no palco, mas uma parte 
primordial do seu cérebro está 
pensando que um animal está 
morrendo ali. Não é difícil para o 
raciocínio dar esse salto, na ver-
dade. Ainda mais se a gente pen-
sar no grito estridente de um solo 
de guitarra de Jimi Hendrix, que 
soa como um gato selvagem sen-
do atacado por uma matilha de 
tambores selvagens.

E o que acontece quando um 
animal ouve outro animal em pe-
rigo? Ele surta. Sua adrenalina 
atinge picos sinistros, e você tem 
de escolher se quer ficar e lutar 
ou correr como se não houvesse 
amanhã. A música pode provocar 
uma reação semelhante em um 
show. Ela pode fazer as pessoas fi-
carem violentas, podem provocar 

uma onda de choro e desespero, e 
podem fazer com que os mais sen-
síveis sintam tanto a melodia que 
queiram subir ao palco e pegar um 
pedaço do cantor.

Que tipo de música 
nos faz relaxar?
Obviamente, esta pergunta 

ardente manteve cientistas acor-
dados por noites e mais noites, e 
verdadeiras guerras foram tra-
vadas sobre a resposta...Uns re-
laxam com The Who, outros com 
Amado Batista, e outro ainda com 
Sandy e Júnior.  Felizmente, al-
guns cientistas brilhantes têm se 
empenhado bastante para colocar 
um ponto final nesta questão. E a 
resposta é surpreendente.

E se por acaso fosse um som 
muito barulhento do Metallica? 
Sim, por incrível que pareça, ma-
cacos da raça Tamarin encontram 
conforto em músicas do Metallica, 
de acordo com um estudo reali-
zado pela Universidade de Wis-
consin, nos Estados Unidos. Para 
chegar a essa conclusão, cientis-
tas fizeram 14 macacos ouvir qua-

tro músicas: “Adagio For Strings”, 
de Samuel Barber, uma peça sem 
nome para piano de Nine Inch 
Nails, parte de “O Grito”, de Tool, 
e uma música heavy metal do Me-
tallica.

Eles queriam comparar como 
os macacos reagiam a nossa mú-
sica. Depois deste experimento, 
descobriu-se que a única música 
humana que obteve uma reação 
nos macacos foi justamente a do 
Metallica – mas em vez de fazê-
-los bater a cabeça e fazer sinais 
do diabo com a mão, eles se acal-
maram.

Por que isso aconteceu?
A explicação é muito simples. 

Os macacos têm usos diferentes 
dos nossos para a função “gritar”. 
Micos, em particular, têm certos 
gritos que significam, essencial-
mente, “Ei, pessoal! Aqui! Estou 
relaxado!”. Enquanto outros gritos 
espalham a agitação, estes espa-
lham calma. Então, quando os ma-
cacos ouviram a música que tem 
uma melodia que se assemelha a 
macacos gritando em um certo ní-

vel (só que com a voz suave e linda 
de James Hetfield), eles ficaram 
calminhos.

Quantos movimentos 
musicais POP foram 
verdadeiramente 
revolucionários?
Todo mundo acha que sua 

banda favorita foi a mais inovado-
ra da história. O YouTube é palco 
de inúmeros debates sobre como 
INXS mudou o cenário da música 
para sempre, como o Creed agi-
tou tudo, e (claro) como o One 
Direction praticamente inventou 
a música (jura, né?). Na realidade, 
quem sabe quantos dos movimen-
tos representados por estas ban-
das foram legitimamente influen-
tes? A ciência, é claro.

E a resposta é: precisamente 
três (adoramos a ciência).

Pesquisadores da Queen 
Mary University e da Imperial Col-
lege, em Londres, estudaram mais 
de 17.000 músicas da Billboard 
Hot 100, olhando para coisas tais 
como timbre, harmonia e mudan-
ças de acordes, e como essas vari-
áveis mudaram ao longo do tempo 
através da música popular.

Fazendo isso, eles foram ca-
pazes de determinar quais movi-
mentos causaram as mudanças 
mais radicais e permanentes mais 
ouvidas do mundo da música. Al-
guns de vocês podem ter adivi-
nhado o primeiro: a invasão britâ-
nica, liderada pelos Beatles

Há uma diferença clara e 
quantificável na música feita an-
tes e depois da invasão britânica, o 
que significa que quando alguém 
diz que “os Beatles são superesti-
mados”, essa pessoa está cientifi-
camente errada. Mas, obviamente, 
revoluções musicais não são ne-
cessariamente todas positivas.

O segundo grande movimento 
que aconteceu no mundo da mú-
sica foi em 1983, quando bandas 
como o duo Eurythmics come-
çaram a usar sintetizadores para 
tudo.

O último foi o surgimento do 
rap e do hip-hop em 1991, com 
atos como LL Cool J e Public 

Enemy trazendo uma mudança 
maior ainda. Como o rap é falado, 
as paradas de sucesso foram su-
bitamente preenchidas com can-
ções sem harmonias. Por outro 
lado, o estudo determinou tam-
bém que movimentos foram os 
menos revolucionários.

 
Por que a música 
popular fica uma porcaria 
quando “envelhece”?
Se há uma coisa que quase 

todos os mais velhos concordam é 
que a música de hoje é “tudo uma 
porcaria”.

A música popular atingiu seu 
pico quando eles eram adolescen-
tes, quando artistas tinham talen-
to de verdade e escreviam do fun-
do do coração, ao contrário do que 
vemos “hoje em dia”. Claro. Mas 
o que é realmente interessante 
é que isso se aplica não importa 
quantos anos você tenha.

É quase como se em algum 
momento de sua vida, um inter-
ruptor virasse dentro de você e 
fizesse com que você odiasse coi-
sas novas. Na verdade, os cien-
tistas conseguiram identificar o 
exato momento em que ouvir rá-
dio se transforma em uma tortura 
absoluta: isso acontece aos 33 
anos de idade.

Outro estudo realizado uti-
lizando dados de usuários do 
Spotify determinou que, quando 
as pessoas estão nos seus 20 
anos, elas constantemente pa-
ram de ouvir música popular no 
rádio e começam a ouvir música 
mais antiga. Afinal, elas agora são 
“adultas sofisticadas que sabem 
do que gostam, principalmente 
o que era popular quando elas 
eram crianças”.

No momento em que você 
está em seus 30 e poucos anos, 
você já se transformou em um 
idoso durão que fica ativamente 
longe das tendências atuais (das 
quais você é tão irônico quanto 
é ignorante). Há algumas razões 
para esta mudança.

No momento em que você 
assume a idade adulta, novos gê-
neros estão ficando populares, 
e você decide que gostaria de 
começar a ouvir a música con-
fortável que ouvia durante a sua 
juventude. Além disso, sua capa-
cidade de distinguir diferentes 
sons começa a diminuir com a 
idade, e os seus ouvidos, literal-
mente, não conseguem lidar com 
sons novos.

Então, infelizmente, os nos-
sos filhos vão estar certos. A mú-
sica que eles vão ouvir não vai 
ser essencialmente terrível; você 
simplesmente não vai conseguir 
assimilá-la. E, provavelmente, 
não há nada que você possa fazer 
sobre isso.

Então, o negócio é aprovei-
tar enquanto ainda se pode dar 
aquela “Festa no Apê”, porque a 
vida é “Trem Bala” e não estamos 
podendo dar aquela “Paradinha”, 
(me desculpe por isso também)!

Macacos Tamarim relaxam ouvindo “Of Wolf And Man”, do Mettalica
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Fofura em dose dupla! Os irmãos João Vitor e Maria Eduarda, filhos de 
Aline e Rafael Vieira

Em algum momento, pode ac-
ontecer de seu filho querer fazer 
alguns comentários espertos, ges-
tos desrespeitosos ou respostas 
atrevidas. Não se desespere, sep-
aramos algumas dicas para você 
cortar o comportamento ousado 
do seu filho pela raiz.

Mantenha sua compostura
Você não tem que aturar seu 

filho respondão, mas tenha cuida-
do em como você reage, porque 
sua resposta pode melhorar ou 
enfraquecer seu relacionamento 
com seu filho. Se você for muito 
tolerante, o comportamento pode 
se tornar mais preocupante. Se for 
muito rigoroso, seu filho pode sen-
tir que ele não pode se expressar, 
o que levará a um desligamento 
da comunicação. A criança nessa 
idade que começa a responder já 
está sentindo algumas emoções 
intensas, então, se você não 
mantiver sua reação o mais leve 
possível, uma luta de poder des-
agradável pode acontecer.

Tente não gritar e não fazer 
ameaças. O melhor a se fazer é 
respirar fundo, contar até 10 (ou 
20) e se perguntar se o que você 
está prestes a dizer ajudará ou 
prejudicará a situação. Se você 
ainda sente que está perdendo o 
controle, ou se seu filho já perdeu 
o controle, mantenha a calma e 
diga que você continuará a con-
versa mais tarde quando ambos 
estiverem calmos. Se vocês dois 
estão em público, diga a ele que 
vocês conversaram em casa.

Determine a causa
A razão pode estar enraizada 

em algo não relacionado a você. 
Talvez seu filho esteja tendo prob-
lemas com um amigo na escola e 
descontando em você porque ele 
sente que você é um alvo seguro. 
Se isso acontecer, mantenha-se 
calma e faça perguntas para che-
gar à raiz do problema. “Aconte-
ceu alguma coisa hoje na escola?” 
ou “Você disse isso porque precisa 
de um tempo sozinho?” são boas 
perguntas a serem feitas. Desco-
brir a razão por trás disso pode fa-

Descobrir a razão por trás de tanta malcriação pode facilitar a compreensão e a 
solução do problema

Não enlouqueça! Aprenda a 
lidar com seu filho respondão!

cilitar a compreensão e a solução 
do problema.

Explique o que é aceitáv-
el 

Essa malcriação às vezes pode 
ser apenas algo que seu filho viu 
alguém falando e resolveu repetir. 
Então seja explícito sobre o que 
ele pode e não pode dizer. Diga a 
ele que não há problema em dizer 
que está com raiva ou cansada, por 
exemplo, ou que ela não está com 
vontade de falar no momento. Mas 
xingar, gritar ou dizer para você ir 
embora é inaceitável.

Realize consequências 
Uma vez que você deixe claro 

para ele quais comportamentos 
e frases são inapropriados, ex-
plique também que haverá con-
sequências se ele cruzar a linha. 
Determine quais serão essas con-
sequências – perder certos priv-
ilégios, fazer outras tarefas ou ir 
para a cama mais cedo – e avisá-
lo com antecedência para que ele 
não seja pego de surpresa quando 
é punido. E sempre siga com o que 
você disse.

Modele suas expectativas 
É muito importante que você 

modele o comportamento que 
você espera do seu filho. As cri-
anças aprendem imitando o que 
veem, especialmente em casa. Se 
seu filho de 5 anos ouve você usan-
do um tom sarcástico ao falar com 
seu parceiro, ele aprenderá que é 
correto tratar os outros (incluindo 
você) de maneira semelhante. En-
tão, certifique-se de falar e tratar 
os outros respeitosamente, para 
que seu filho siga o exemplo.

Elogie-o 
Preste atenção extra quando 

seu filho estiver tendo comporta-
mentos positivos em vez de neg-
ativos. Quando seu filho fala e se 
expressa de maneira respeitosa, 
mostre sua aprovação. Isso fará 
com que ele se sinta bem e ajude-a 
a perceber que os pais também 
notam coisas boas.

O pleno desenvolvimento de 
uma criança decorre de uma série 
de fatores. Um deles é uma rotina 
adequada que envolva estudo, ati-
vidades de lazer, auxílio nas tarefas 
domésticas e, principalmente, um 
tempo de convivência com os pais.

O problema é que muitos pais 
se perdem um pouco na dose desse 
tempo. No anseio de tentar com-
pensar o período em que ficam 
longe dos filhos – no caso dos pais 
que trabalham fora o dia todo, por 
exemplo – alguns pais se esforçam 
para passar uma maior quantida-
de de tempo com as crianças, mas 
nem sempre se atentam à qualida-
de desse tempo.

Quando o tempo em família é 
vivido pelos pais com desatenção 
e falta de exclusividade, os filhos 
crescem mais inseguros e têm difi-
culdade de amadurecer. Em muitos 
lares, essa espécie de compensa-
ção que, de certa forma, alivia a 
consciência de pais ausentes, tam-
bém vem disfarçada de presentes, 
excesso de zelo e permissividade, 
fazendo com que essas crianças se 
tornem também excessivamente 
mimadas. Definitivamente, não é 
disso que as crianças precisam.

Aproximação através 
da rotina
Não significa que este tempo 

será só de lazer. Tarefas domésti-
cas, por exemplo, podem ser reali-
zadas com a colaboração de todos 
os integrantes da família. A pre-
paração do jantar, a arrumação da 
mesa, a limpeza do espaço, tudo 
isso pode ser vivido como uma 

Atividades de lazer, como um jogo, a leitura de um livro, assistir a uma série juntos 
ou mesmo uma brincadeira no quintal podem finalizar

Quantidade de tempo ou tempo 
de qualidade: do que seus filhos 
precisam mais?
Não adianta querer compensar os filhos com mais horas de convivência: sem 
qualidade as relações se tornam cada vez mais vazias

oportunidade de aproximação en-
tre os filhos e os pais.

Após a refeição, os pais podem 
solicitar às crianças os materiais 
escolares e a agenda para tomarem 
conhecimento de como foi o dia na 
escola. Atividades de lazer, como 
um jogo, a leitura de um livro, as-
sistir a uma série juntos ou mesmo 
uma brincadeira no quintal podem 
finalizar esse curto período de tem-
po dos pais com seus filhos.

Muitos pais podem dizer: ‘Ah! 
Mas é tão pouco tempo!’ Mas, se 
usado com produtividade e esta-
belecendo regras e limites de con-
vivência será o tempo suficiente 
e necessário para que a criança 
perceba que ela é importante, que 
pessoas como seu pai e sua mãe 
valorizam sua ajuda, sua presença 
e aquilo que elas produzem longe 
deles, na escola, afirma a diretora.

Tecnologia como 
obstáculo

É preciso que os pais estejam 
atentos também aos fatores que 
atrapalham a convivência familiar. 
Nos últimos tempos, a tecnologia 
tem se tornado uma verdadeira vilã 
dessas relações. A criança aprende 
mais pelo que ela observa do que 
pelo que a mandam fazer. Se em 
casa, ela vê os próprios pais dis-
tanciados pelo uso excessivo da 
tecnologia, consequentemente, ela 
irá repetir esse padrão de compor-
tamento. Esse tipo de atitudes dos 
pais negligencia seus filhos emo-
cionalmente e o resultado no futuro 
é uma geração nada resiliente, sem 
tolerância alguma à frustração, ou 
seja, pessoas que não conseguirão 
colaborar para uma sociedade sau-
dável.

Melhor uma ou duas horas di-
árias com atividades compartilha-
das, diálogo sobre o dia de cada 
um, uma atividade lúdica, como 
algum jogo, pintura, massinha, etc., 
cumprimento de tarefas escolares, 
do que quatro horas juntos no mes-
mo ambiente nos quais a criança 
é colocada diante de um aparelho 
eletrônico para jogar, assistir víde-
os e não é envolvida em nenhuma 
situação que a fortaleça e a ensine 
o valor das ações de cada um na-
quele ambiente.

O ideal é que cada família 
aprenda a organizar sua rotina di-
ária pensando no desenvolvimento 
das crianças e principalmente no 
fortalecimento do vínculo familiar.  
Estabelecer e cumprir horários tais 
como hora de comer, de estudar, de 
tomar banho, de dormir e de levan-
tar são imprescindíveis.

Mas a dica principal para os 
pais é ser presente com verdade e 
intensidade. Filhos não querem os 
presentes mais caros, nem os me-
lhores celulares, nem as viagens 
aos lugares mais incríveis. Esses 
desejos são uma tentativa de su-
prir um espaço que está vazio den-
tro delas e que elas, por sua pouca 
idade, não conseguem definir o que 
falta ali. Esse espaço vago no senti-
mento dela deve ser ocupado pela 
presença da família.
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Amamos BIGODES! São eles que ajudam nossos pets a perceber 
e interagir de muitas formas com o mundo ao seu redor. E claro, têm 
todo um charme especial.

Se você quiser entender mais sobre o instinto e comportamento de 
seu pet, vem conversar com a gente!

COLUNISTA

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

A serenidade no olhar de quem é cuidado por uma família inteira! 
Thor, da família Frittoli

Rua Atílio Pompermayer, 21, Botafogo

54 3452 0655

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

O belo peixe betta é um es-
petáculo de se observar graças 
as suas cores vividas e brilhantes, 
além de suas maravilhosas e flui-
das nadadeiras. Esta espécie de 
peixe é bastante popular e possui 
muita personalidade, tudo em um 
pequeno pacote. Se você quer 
acrescentar um Betta a sua família 
ou apenas aprender mais sobre 
essa maravilha subaquática con-
tinue lendo!

Dezenas de espécies de peixe 
betta existem, no entanto, a mais 
conhecida é a Betta splendens, 
uma espécie apreciada por sua 
coloração exótica. Esta espécie é 
frequentemente escolhida para 
habitar aquários de água doce. 
Bettas são charmosos e encanta-
dores, tendo um comprimento de 
aproximadamente 6,3 cm e com 
lindos e fluidos movimentos que 
atraem a atenção para o aquário 
de uma maneira que pouquíssimos 
outros peixes são capazes de faz-
er.

Cores exóticas que apaixonam e muito charme em um pet tão pequeno

Peixe Betta: conheça as 
particularidades deste animal

Aparência do peixe betta
As nadadeiras variam muito 

nos bettas, podendo incluir cauda 
curta, cauda de véu, caudas duplas, 
cauda delta e uma muito impres-
sionante cauda coroa, entre outros 
tipos. Em termos de cores, essa es-
pécie é encontrada nos mais var-
iados tons, ou seja, bettas existem 
em um arco-íris de cores bonitas.

Na natureza, os peixes betta 
são geralmente encontrados em 
tons de marrom ou de verde aciz-
entado. Porém, os tutores dos pets 
podem escolher seus bettas em 
tons mais vibrantes, como vermel-
ho, azul, verde, amarelo, branco, e 
muitos outros. Alguns bettas ainda 
apresentam um belo brilho metáli-
co em seus tons.

Acomodações 
apropriadas
 O ambiente ideal para o seu 

betta deve ser selecionado com 
cuidado. Seu peixe precisará de 
um áquario de tamanho adequado, 

com filtros, plantas e alguma dec-
oração. Tenha sempre em mãos 
condicionadores de água e um kit 
de teste de água para garantir a 
qualidade da mesma.

A temperatura de preferência 
do Betta é entre 27 e 28ºC. O ideal 
é que pelo menos 30% da água do 
aquário seja trocada uma vez por 
semana.

Embora vários peixes vivam 
bem em presença de outros, o 
betta é uma exceção, não lidan-
do muito bem com grupos. Um 
peixe betta macho irá brigar por 
seu território contra outros bet-
tas ou peixes que lembrem bettas. 
As fêmeas tendem a ser menos 
agressivas e aceitar a convivência 
em grupo um pouco melhor, no en-
tanto elas também podem mostrar 
traços de agressividade. Portanto 
é de grande importância que sua 
convivência com outros peixes 
seja monitorada, para que os bet-
tas não ataquem os demais peixes 
do aquário.

Alimentação dos bettas
Assim como os outros peixes 

de água doce, você deve tomar 
cuidado para não alimentar seu 
peixe betta além do necessário 
sem querer. O peixe betta deve 
ser alimentado em média três vez-
es na semana e é importante não 
ofertar mais comida do que seu 
peixe pode comer em dois minu-
tos – Alimentar seu Betta- além do 
necessário é perigoso e a comida 
não consumida deixa a água suja.

Como nos demais animais de 
estimação, uma dieta balanceada 
é altamente importante para os 
bettas, então tenha certeza que 
está oferecem o alimento adequa-
do para o seu peixe. Alimentos em 
flocos, pellets, ou ainda alimentos 
liofilizados e congelados devem 
estar presentes na dieta do seu 
peixe betta, mantendo a alimen-
tação do seu pet equilibrada.

Os bettas atraem a atenção para o aquário de uma maneira que pouquíssimos outros peixes são capazes de fazer
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Jônatas Luis Maria festejou seu aniversário ao lado da família e amigos na última quarta-feira (27)

Comemorando a passagem de seu aniversário no dia 28 de março, Elton Gialdi, 
presidente do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves re-
cebe o carinho de familiares e amigos

Maylan Megiolaro comemora hoje (29) seu aniversário ao lado de seus pais, Taciane e Janecir e de seu irmão Dean

A professora de Educação Física, Ariadne Farias Recebe o carinho de sua filha 
Sophia e de seu esposo Gustavo pela passagem do seu aniversário na última quin-
ta-feira (28)
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