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Maria da Paz ainda criança apren-
de a fazer bolos com a avó Dulce. Adão 
e Ademir recebem um pagamento por 
um serviço. Passagem de tempo. Ma-
ria faz um bolo de aniversário para as 
sobrinhas Virgínia e Fabiana. Dulce 
presenteia suas duas bisnetas com 
um amuleto. Maria conhece Amadeu. 
Maria e Amadeu descobrem que suas 
famílias são rivais. Maria conta sobre 
Amadeu para a família e é proibida 
de voltar a vê-lo. Miroel permite que 
Amadeu fique com Maria, mas instrui 
Vicente e o primo Murilo a irem ao en-
contro dela de surpresa, no lugar de 
Amadeu. Hélcio é atingido por um tiro 
e Murilo também é alvejado. Zenaide 
culpa Maria pela morte de Hélcio. Ama-
deu procura Maria e ela garante que vai 
acabar com a guerra entre as famílias. 
Com a ajuda do Padre, Maria sugere 
um pacto de paz às famílias para se 
casar com Amadeu. 

Manu diz a João que deixará o 
celular de Jerônimo na sala dele na 
PopTV. Macedo conta para Larissa que 
o habeas corpus de Candé, pedido por 
Diego, foi concedido. Candé fica de-
cepcionado ao ser afastado da PopTV 
por Mercedes. João encontra reci-
bos suspeitos na lixeira de Jerônimo. 
Jerônimo consegue furtar a carteira de 
Herculano. Mercedes despede Lidiane 
da função de sua assessora pessoal. 
Jerônimo arma um plano para afastar 
Herculano de Janaína e aciona Figueir-
inha. Herculano conhece um produtor 
de cinema interessado em investir no 
seu filme. 

Camila hesita em aceitar a propos-
ta de Paul. Missade repreende Laila por 
sua proximidade com Bruno. Dalila ori-
enta Paul a pedir Camila em casamen-
to. Missade tem uma crise nervosa, e 
Laila, Elias e Jamil ficam consternados. 
Zuleika discute com Almeidinha por 
causa de Latifa. Muna conversa com 
Ali sobre Sara e Latifa. Sara pede ajuda 
a Abner para reconquistar Ali. Abner 
sofre por seu amor não correspondido 
por Sara, e desabafa com Bruno. Mis-
sade confronta Elias sobre seus senti-
mentos por Helena. Paul diz que está 
apaixonado por Camila, que acredita. 
Padre Zoran conforta Missade, que 
decide tentar se reaproximar de Elias. 
Elias beija Helena. Laila estranha a de-
mora de Elias. 

A Lua cheia da semana, dia dezoi-
to, traz destaque para os projetos e as 
relações com os amigos. É uma semana 
movimentada e com diversas situações 
que o levam a se expressar com quali-
dade e realizar projetos que estavam 
parados. A relação com os filhos também 
é movimentada, seja para realizar uma 
viagem ou para dar atenção maior às 
necessidades deles. O céu aponta que 
está firme dentro de suas convicções, o 
que pede de você maturidade para as-
sumir responsabilidades significativas 
para o seu desenvolvimento. O namoro 
e o bem-estar também são colocados 
em prioridade.

A Lua cheia da semana, dia dezoi-
to, traz notícias e uma interação mais 
próxima com parentes ou pessoas com 
quem necessita conviver neste momen-
to. Os estudos e a forma de encarar a 
vida estão passando por mudanças que 
modulam novas escolhas e decisões. O 
céu colabora com viagens e relações 
com pessoas que estão longe. A ex-
periência colabora para o desenvolvi-
mento de suas competências e o deixa 
em destaque positivamente. Uma nova 
forma de se pensar e enxergar a vida 
amplia as possibilidades e, consequent-
emente, firma novas oportunidades.

A Lua cheia da semana, dia de-
zoito, traz destaque para o relacion-
amento e sociedades. É uma sema-
na importante para colaborar com 
o cônjuge e entender pormenores 
do relacionamento. O céu aponta o 
quanto é necessário expressar o que 
pensa e sente sobre determinadas 
situações que circundam a relação. A 
pessoa tocada vai ser levada a inter-
agir com flexibilidade e ponderação 
em suas ideias e opiniões. A experiên-
cia também amplia o contato social 
e possibilita conhecer pessoas difer-
entes e interessantes para o seu de-
senvolvimento. 

A Lua cheia desta semana, dia de-
zoito, pede reparos emocionais para 
lidar com movimentos em sua rotina e 
trabalho. Você precisa dar atenção aos 
sentimentos, principalmente às expec-
tativas que vem nutrindo em relação 
a pessoas que interferem em sua pro-
dutividade – são elas: os funcionários 
e parceiros de trabalho. Uma conversa 
é importante para que tome decisões, 
mas os medos e os bloqueios ficam 
ativos neste período. Mas os caminhos 
estão abertos para que faça uma ad-
ministração congruente com as possibi-
lidades financeiras, e você pode assumir 
mais responsabilidades nesta semana. 

A Lua cheia da semana, dia de-
zoito, ativa as experiências em família 
ou questões importantes relacionadas 
a imóvel. É uma semana significativa 
para se comunicar com uma pessoa 
que interfere em suas escolhas e que 
de alguma forma exerce em você uma 
influência sobre o futuro e o rumo da 
convivência familiar. Você está com as 
rédeas de sua vida em suas mãos, e o 
trabalho exige de você novas posturas 
para que dê passos consistentes para 
o alcance de metas que necessitam de 
tempo e dedicação. Esteja atento e ab-
erto ao novo.

A Lua cheia da semana, dia dezoi-
to, colabora com a administração finan-
ceira e ativa negociações significativas. 
É uma semana para analisar as possib-
ilidades e fazer concessões. O cenário 
indica que deve avaliar os negócios, 
principalmente em relação ao dinhei-
ro do cônjuge, sócios e clientes. Mas o 
cenário colabora para o seu desenvolvi-
mento profissional e para empreender. 
Deve dar atenção às interferências de 
terceiros e parentes em suas escolhas 
financeiras. O cônjuge deseja realizar 
situações novas e está mais despren-
dido de situações que impediam o seu 
desenvolvimento.

A Lua cheia da semana, dia dezoi-
to, amplia suas necessidades pessoais. 
Uma conversa é importante para ex-
pressar o que sente e também para ou-
vir uma outra pessoa. O céu alerta para 
fofocas e pede flexibilidade para lidar 
com opiniões diferentes. Mas é uma se-
mana maravilhosa para viajar e realizar 
diversas atividades com pessoas que 
agregam valor e bem-estar à sua vida. 
É uma semana que vem pedindo ino-
vações para guiar viagens, cursos e um 
planejamento com pessoas de seu con-
vívio. A maturidade para se relacionar é 
um fator importante para o seu desen-
volvimento.

A Lua cheia da semana, dia dezoi-
to, ativa o lazer, o entretenimento, a 
interação com filhos e o namoro. Nesta 
semana, o bem-estar é colocado à pro-
va. Será levado a olhar mais para o rumo 
de suas escolhas afetivas e ampliar as 
relações com amigos e projetos. Vai se 
sentir aberto a se expressar e conhecer 
pessoas novas. O cenário lhe traz a 
oportunidade de mudar o comporta-
mento e assumir responsabilidades 
congruentes com os projetos pessoais. 
É uma semana ótima para o relaciona-
mento. O cônjuge está mais maduro e 
confiante para dar passos ousados na 
relação.

Uma notícia ou interação mais 
próxima com os parentes é importante 
para que reflita sobre suas posturas e 
sensações. O céu também aponta re-
uniões e a necessidade de expressar 
aquilo em que acredita de uma forma 
madura e responsável. A interação com 
as pessoas próximas ativa os projetos e 
faz com que concretize os planos que 
foram estabelecidos. Vai se sentir mais 
aberto para fazer escolhas autênticas 
às suas necessidades. É uma semana 
produtiva em grupo, e você será testado 
em sua comunicação e conhecimento. A 
semana traz movimentação para as id-
eias e amplia as relações próximas.

A Lua cheia, dia dezoito, ativa con-
sideravelmente os recursos financeiros e 
investimentos. Você é levado a tomar de-
cisões maduras para resolver questões 
em família ou para o imóvel. Uma nova 
postura se faz necessária para que os 
velhos padrões de comportamentos se-
jam eliminados. É uma semana excelente 
para tomar decisões ousadas e asserti-
vas para o seu desenvolvimento profis-
sional, entretanto precisa organizar as 
suas ideias e priorizar as contas. O céu 
anuncia investimentos e acordos mate-
riais. O cônjuge está disposto a tomar 
decisões importantes na concretização 
de planos para o futuro da relação.

A Lua cheia da semana, dia dezoi-
to, ativa assuntos do trabalho, da rotina 
e também avaliações de hábitos que 
devem ser alterados. É uma semana im-
portante para examinar suas escolhas 
sobre o formato de sua rotina e a qual-
idade das relações de trabalho. Uma 
conversa ou orientação em segredo 
pode ser significativa para o seu desen-
volvimento. É imprescindível ponderar 
e examinar as ideias para executar mu-
danças significativas para a sua rotina 
de trabalho. São abertos investimentos 
que trazem progresso e inovação em 
seus passos, entretanto a maturidade 
emocional é uma exigência.

A Lua cheia da semana, dia dezoito, 
traz destaque às metas e responsabili-
dades que deve assumir neste período. 
É uma semana importante para realizar 
negociações ou movimentos que de-
pendem de outras pessoas. A família e 
os assuntos domésticos também são 
destaques e necessitam de uma nova 
abordagem da sua parte. Existe a ne-
cessidade de ser mais flexível para ob-
ter progresso e boas resoluções para a 
família. Atenção com fofocas e palavras 
soltas. A experiência exige de você ma-
turidade emocional e consciência do 
que está ao seu alcance. É necessário 
dar passos ousados e inovadores.

Brenda tenta consolar Jeff, fican-
do incomodada por que ele não con-
tou com ela para esse momento tão 
difícil. Arlete nota algumas mudanças 
em Lindomar após o acidente. Nanci 
tenta vender seus doces na padaria de 
Durval, mas é barrada e fica chateada. 
Filipa chega à escola de capuz, para 
ninguém a reconhecer, e entra pela 
casa de máquinas. Bento faz uma apre-
sentação de violino na aula se Sophie 
e todos ficam impressionados. Roger 
defende Filipa na reunião com Ruth, 
provocando a diretora. Kessya chora 
durante o dia todo por sentir falta do 
pai. Débora encontra Marcelo e Luísa 
juntos e começa a discutir com o ex 
mais uma vez. Luca chama Mirela para 
conversar e diz que curtiu o beijo que 
rolou entre eles. Vini desabafa com Ar-
lete e diz que está muito magoado por 
conta de o pai não reconhecê-lo mais.

22 de dez. a 20 de jan.

23 de ago. a 22 de set.

21 de abr. a 20 de mai.

22 de nov. a 21 de dez.

22 de jul. a 22 de ago.

21 de mar. a 20 de abr.

23 de out a 21 de nov.

21 de jun. a 21 de jul.

20 de fev. a 20 de mar.

23 de set. a 22 de out.

21 de mai. a 20 de jun.

21 de jan. a 19 de fev.

A apresentadora Tatá Wer-
neck, de 35 anos, que está grávida 
de quatro meses, passou mal nas 
gravações de seu programa, Lady 
Night, da última segunda-feira, 13. 
Ela comentou em suas redes soci-
ais que ficou vomitando em uma 
lixeira e que precisou contar com 
o apoio da convidada da atração, a 
atriz Larissa Manoela, de 18 anos.

“Está sendo bem difícil para 
mim”, desabafou Tatá. “Mas deve 
ser mais difícil pras milhares de 
mulheres grávidas que passam 
mal e não têm apoio e têm verg-
onha de dizer com medo de per-
derem seus empregos. Penso em 
vocês o tempo todo! Por vocês, 
mulheres, prometo que não vou 
fazer parecer fácil o que não é”, 
afirmou.

Outras artistas aproveitaram 
a reflexão de Tatá e comentaram 
as dificuldades durante a gravidez: 
“também penso nelas o tempo 
todo. Força aí, Tatá”, postou Fer-

Grávida, Tatá Werneck passa mal em gravação 
de Lady Night e diz que “está sendo bem difícil”

nanda Lima, que também está es-
perando uma menina. “Sim, por fa-
vor. É um grande serviço que você 
prestará às mulheres”, completou 
a atriz Letícia Tomazella. 

Tatá já havia revelado no in-
ício da gravidez que sofre de hi-
perêmese gravídica, mesma com-
plicação que atingiu a duquesa de 
Cambridge, Kate Middleton, de 37 
anos, e que provoca náuseas in-
tensas. Desde o início da gestação, 
ela tem usado as redes sociais para 
falar das dificuldades da gestação, 
como vômitos e prisões de ventre. 

Grávida de uma menina, a 
apresentadora ainda não escolheu 
o nome do bebê e acabou deixan-
do essa missão para Larissa Ma-
noel no programa que foi gravado 
na última segunda. A adolescente 
afirmou nas redes sociais da apre-
sentadora que já está pensando 
em algumas opções e também 
aproveitou para se oferecer como 
babá para a criança. 

“E xá comigo que eu já tô pensando em nomes pra essa baby. De segunda a sex-
ta pode deixar comigo que titia Lari toma conta” disse Larissa Manoela em sua 
conta no Instagram
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Há muito tempo as plantas 
são escolhidas para decorar es-
paços, sejam de uma casa, do 
escritório, de grandes centros de 
negócios, dentre outros, já que 
além de darem um toque mais 
fresco e natural a esses espaços 
também acredita-se que melho-
ram o fluxo de energia positiva 
evitando as energias negativas.

Determinadas plantas têm 
mais capacidade de atrair ener-

Sete plantas que atraem energias positivas
gias positivas e nos dar a sen-
sação de bem-estar diariamente 
em comparação com outras. É 
necessário esclarecer que essas 
plantas devem estar vivas, ou seja, 
devemos mantê-las saudáveis em 
um vaso e lhes proporcionar os 
cuidados especiais. Deixando isso 
em claro, falaremos a seguir das 
dez melhores plantas pra atrair 
energias positivas. Confira a leg-
enda de cada foto!

Cacto
Os cactos são bem charmo-

sos e oferecem um toque deco-
rativo muito especial aos espaços 
de casa ou do escritório. É uma 
planta que requer cuidados espe-
ciais para sobreviver e diz-se que 
teria a capacidade de afastar a in-
veja, os intrusos, pessoas mal in-
tencionadas, hipócritas e absorv-
er energias eletromagnéticas dos 
eletrodomésticos.

Hortelã
Além de ser uma planta com 

muitos benefícios para a saúde, 
existe um misticismo em torno 
da hortelã e muitas pessoas a uti-
lizam acreditando que seria ca-
paz de nos proteger de malefícios 
e inveja das pessoas. A hortelã é 
a planta do bem-estar e acredi-
ta-se que quem tem um pé fresco 
da planta em casa atrai a pros-
peridade econômica.

Bambu
O bambu entrou na moda 

para decorar a casa, pois além de 
conferir um toque muito sofisti-
cado a ambientes como a sala, 
também se tornou popular por 
atrair boas energias. Diz-se que o 
bambu combina o crescimento e 
a água, oferecendo pureza, trans-
parência e vida aos ambientes. 
Ter essa planta em casa nos for-
necerá sensação de bem estar, 
tranquilidade e afastará a inveja.

Jasmim
O jasmim é conhecido como 

uma planta ideal para casais, pois 
beneficia as relações no que diz 
respeito ao campo espiritual. É 
recomendável tê-la no quarto e/
ou nos espaços que você compar-
tilha mais com seu(a) companhei-
ro (a), já que atrai boas energias 
para fortalecer o romance e o rel-
acionamento.

Alecrim
O alecrim é uma planta com 

ótimos benefícios medicinais, uti-
lizados e aproveitados desde a 
antiguidade em muitas culturas. 
No nível espiritual, essa planta 
é conhecida por atrair amores 
sinceros e a felicidade. Além de 
manter um pé fresco de alecrim 
em casa é recomendável colocar 
uns raminhos em saquinhos de 
tecido e distribuí-los em vários 
espaços de casa para atrair a feli-
cidade para todos que a rodeiam.

Menta
A menta é uma planta com 

muitas propriedades medici-
nais que podemos aproveitar 
a qualquer momento. Ter essa 
planta em casa não garantirá 
apenas saúde, mas também pro-
moverá as vibrações positivas em 
qualquer ambiente. Diz-se que a 
menta combate más vibrações 
e ajudaria a combater a insônia. 
Também ajuda a melhorar a co-
municação no ambiente de casa.

Tomilho
O tomilho é uma planta que 

desde a antiguidade é utilizada 
para afastar os ambientes de más 
vibrações. A planta é considerada 
como purificadora, pois combate 
energias negativas, evita pe-
sadelos e promove a autoestima. 
Ter ela em casa assegura a pro-
teção do lar e de seus habitantes. 
Esta erva pode combater o vírus 
da gripe, herpes e cândida.Tudo 
isso graças às suas propriedades:
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Ter um cantinho de relaxa-
mento em casa é um desejo cada 
vez mais recorrente para quem 
está acostumado com o estresse 
e a correria do dia a dia. Uma das 
opções para se desconectar dos 
problemas do dia é ter um SPA 
em casa, que nada mais é que um 
espaço com artifícios próprios 
para descansar o corpo e a mente. 
Esse ambiente estará disponível 
para quando você precisar, e pode 
ser criado tanto na parte interna 
como externa da casa. 

Preparar a casa para rece-
ber um mini SPA não é tão com-
plicado. As atividades relaxantes 
presentes nesse ambiente de-
penderão de gosto pessoal e das 
necessidades.

Há, por exemplo, quem não 
goste de hidromassagem, ou quem 
prefira ambientes mais aromatiza-
dos ou quem não gosta muito. 

SESSÃO DE RELAXAMENTO

Como montar um SPA aconchegante em casa
Iluminação 
Uma luz mais aconchegante 

e suave, que não seja muito inva-
siva é ótimo para não atrapalhar o 
momento de relaxamento. As ve-
las, que podem ser aromáticas ou 
não, com lamparinas modernas 
são ideais.

Aroma especial
Existem algumas maneiras 

de deixar um cheirinho agradáv-
el no SPA em casa. Pode ser com 
um difusor, óleos essenciais ou 
com velas aromáticas. Há quem 
goste de incensos também, mas 
o importante é que se sentir con-
fortável.

Música
Deixar disponível um aparel-

ho que toca música para quando 
o espaço for utilizando pode lhe 
causar muito conforto.

Decoração
A criatividade pode e deve 

ser abusada, mas é importante 
se atentar a elementos que com-
binem com a essência desse es-
paço. Delicadeza é a chave, então 
as sugestões são flores, pedras, 
cristais, velas, inspiração oriental, 
pétalas de flores, fonte de água 
com materiais sustentáveis, en-
tre outros. 

Organização
Para ficar mais sofisticado, 

não se esqueça de manter o SPA 
sempre organizado. Para isso é 
importante ter um lugar para aco-
modar os sais de banho, cremes e 
outros produtos de beleza, além 
das toalhas e chinelos. Podem ser 
estantes, nichos ou um baú.

Estrutura
Madeira é o material que mais 

combina com um ambiente deste. 
Por isso é comum encontrarmos 
modelos de SPA com decks e per-
golados de madeira. Além disso, são 
utilizados elementos naturais como 
bambu para os pergolados e tron-
cos de árvore para fazer bancos. 

Atividades para relaxar
Existem muitas alternativas 

para você dispor num SPA resi-
dencial, mas algumas atividades 
relaxantes são essenciais e de 
gosto quase unânime entre todo 
mundo, como escalda pés, esfo-
liação corporal, hidratação corpo-
ral, relaxamento com hidromas-
sagem, banho de ofurô, máscara 
facial, meditação, yoga e sauna.

A natureza é fonte de relaxamento e 
desconexão com a realidade urbana e 
estressante da maioria das pessoas. 
Por isso, adicionar plantas nesse es-
paço é essencial.

Os cheiros podem nos trazer memóri-
as, acalmar, desacelerar o corpo e re-
duzir a ansiedade. Experimente adi-
cionar difusores, velas aromáticas e 
incensos

A luz natural é bem vinda, mas pode ser filtrada com persianas ou cortinas em 
tecidos naturais, para que fique mais suave

Escalda pés depois de um dia estressante e corrido é uma das atividades que 
podem ser agregadas ao cantinho relaxante

Na hora de definir uma paleta de cores 
para esse espaço, invista nos tons que 
aparecem na natureza, como os mar-
rons da madeira, das pedras e da terra, 
o verde das plantas e o azul das águas. 
É importante escolher cores que trans-
mitam relaxamento. O rosa pastel, por 
exemplo, continua uma super tendên-
cia, então também vale apostar na cor

Por ter a ducha e a possibilidade de um ofurô ou banheira, o banheiro acaba sen-
do naturalmente o espaço ideal, mas às vezes ele não tem área suficiente. Então, 
um quarto pequeno ou uma varanda, podem funcionar também
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Começou na quarta-feira, 15, 
na Via Del Vino a 5ª edição da 
Feira do Livro Infantil a edição 
trás o slogan “Trace histórias”, e 
tem como objetivo incentivar a 
formação de leitores desde o in-
ício da vida. Ao longo dos dias da 
feira, serão propostas atividades 
lúdicas que difundam e fomentem 
o conhecimento e a leitura.

A abertura da Feira do Livro 
Sesc contou com apresentações 
artísticas da Escolas EMI Dona 
Coruja e  EMI Paulo Freire. O dia 
ainda contou com encontros 
os autores André Neves, Jaque 
Pauletti e Ivan Zigg, além de con-
tações de histórias, espetáculo 
para bebês, oficinas para profes-
sores e exposições.

Dia 17 de maio (sexta)
9h, 10h, 14h e 15h – Histórias, 

Traços e Ilustrações, com o es-
critor, ilustrador e patrono André 
Neves (Teatro do Sesc)

9h, 10h, 14h e 15h – Histórias, 
Traços e Ilustração, com o escri-
tor e ilustrador Ivan Zigg (Clube 
Aliança)

9h, 10h, 14h e 15h – Arena de 
Vivência Literária – Projeto Des-
foka

9h, 10h, 13h45, 14h45 e 
15h45 – Espaço Trace Histórias – 
Projeto Desfoka

17h - Apresentação artística - 
Show com Stephanie de Oliveira

Dia 18 de maio (sábado)
9h – Oficina A Leitura da Im-

agem na Literatura, com o escri-
tor, ilustrador e patrono André 
Neves

9h – Oficina Utilizando en-

5ª edição da Feira do Livro Infantil

cantamento e imagens na for-
mação do leitor, com o escritor e 
ilustrador Ivan Zigg

9h, 10h, 13h45, 14h45 e 
15h45 – Espaço Trace Histórias – 
Projeto Desfoka

9h, 10h, 14h e 15h – Arena de 
Vivência Literária, com Bárbara 
Catarina e presença do escritor, 
ilustrador e patrono André Neves

15h – Espetáculo para bebês 
“Pitocando” (Teatro do Sesc)

17h – Apresentação Artística 
- Show com Sami Almeida

Dia 19 de maio (domingo)
13h – Início das atividades no 

Espaço Trace Histórias – Projeto 
Desfoka

13h30 – Início das atividades 
do Traçando Histórias na Rua: A 
rua vai virar tela e as cores vão 
voar! (Rua Mal. Deodoro da Fon-
seca - em frente à Via Del Vino)

13h30 – Arena de Vivência 
Literária, com Bárbara Catarina e 
presença do escritor, ilustrador e 
patrono André Neves

14h30 – Apresentações 
artísticas com alunos das escolas 
do município

Evento: 5ª edição da 
Feira do Livro Infantil

Horário: De quarta 
a sábado, das 9h 
às 18h, e no domingo, 
das 13h às 17h30.

SERVIÇO

Ao longo dos dias da feira serão propostas atividades lúdicas que encantam e 
divertem as crianças

O 1° Brechó Popular contará 
com venda de produtos a preços 
acessíveis que irão variar de R$ 2 
a R$ 20, e serão direcionados para 
doações a entidade divulgada no 
evento. Haverá a troca de algumas 
peças por materiais de higiene e 
limpeza que serão doados ao Cen-
tro de Referência da Mulher que 

Brechó Popular Beneficente 
na Rua Coberta

Vivencia Violência - REVIVI.
No local serão vendidos 

lanches, vegetarianos e veganos 
além de café, suco e água que 
terão desconto para quem levar o 
seu copo.
Data: Sábado 18 de maio 
Horário: 10h ás 17h 
Local: Rua Coberta na Planalto

15h30 – Apresentações 
artísticas com alunos das escolas 
do município

16h30 – Espetáculo Zão e Zo-
raida em Mapa para Brincar, com 
o Grupo Ueba e encerramento da 
5ª Feira do Livro Infantil Sesc.
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Google Travel encontra as passagens 
e hotéis mais baratos para suas férias

O Google lançou uma nova 
plataforma que reúne no mes-
mo local todas as ferramentas de 
busca de viagens, hotéis e locais 
interessantes para visitar. Cham-
ada de Google Travel, a nova pá-
gina combina funções que antes 
estavam distribuídas entre Goog-
le Voos, Hotéis e Trips.

Assim como acontece com 
os outros serviços do Goog-
le, a página será personalizada 
com base nas informações que 
a empresa sabe sobre você. Por 
exemplo, caso você tenha com-

prado passagens aéreas e rece-
bido os bilhetes pelo Gmail, elas 
estarão organizadas no Google 
Travel. A partir daí, é possível ver 
os melhores preços para hotéis 
e opções de pontos turísticos 
populares no local que você vai 
visitar.

Também ficou mais fácil 
começar a planejar uma nova 
viagem do zero com a busca do 
Google Travel. Você pode procu-
rar por termos como “hotéis em 
Belo Horizonte” ou “passagens 
para São Paulo” para encontrar 

todas as informações necessári-
as na mesma tela. Pesquisando 
pelo nome de uma cidade, ele vai 
mostrar preços médios, mais de-
talhes sobre o local e até as mel-
hores épocas para conhecer essa 
região.

Detalhes sobre viagens 
também serão mais integrados 
ao Google Maps, exibindo no 
mapa informações sobre res-
ervas de hotéis e restaurantes 
quando você chegar ao destino. 
O Google Travel já está disponív-
el no Brasil.

A página será personalizada com base nas informações que a empresa sabe sobre você

Google Assistente testa 
novo detalhe visual para 
uma interface mais ‘limpa’

Alguns usuários de Android 
vem relatando que o Google As-
sistente passou por uma refor-
mulação para apresentar uma 
barra transparente, fazendo com 
que o conteúdo apresentado 
apareça de forma um pouco mais 
limpa na tela.

A informação foi menciona-
da por dois usuários do Reddit, 
que alegaram ter tido acesso ao 
que parece ser um teste dessa 
nova barra do Google Assistente. 
Segundo eles, a novidade es-
taria disponível para a versão 
9.84.10.21 do aplicativo — um 
detalhe importante é que o soft-

ware em questão rodava em um 
aparelho com o Android Q insta-
lado.

A área branca que era vista 
anteriormente deu lugar a um 
ambiente limpo no qual podem-
os ver a frase “Hi, I’m listening” 
(“Olá, estou ouvindo”, em uma 
tradução literal). Também houve 
a menção de que na parte de 
baixo dessa área há botões para 
acessar o teclado e a página de 
atualizações.

Até o momento não se sabe 
quando a Google pretende real-
mente disponibilizar tal novidade 
para todos os usuários.

A área branca que era vista anteriormente deu lugar a um ambiente limpo no qual 
podemos ver a frase “Hi, I’m listening” 

Agenda Netflix: 21 filmes e séries que 
estreiam esta semana no streaming

Toda semana a Netflix sub-
stitui vários títulos do catálogo 
e é por isso que separamos para 
vocês tudo que entra e sai nos 
próximos dias — assim você ganha 
tempo assistindo ao invés de ficar 
procurando por novidades.

Desta vez o número foi um 
pouco menor do que nas outras 
semanas — um entressafra no 
mês, que mais tirou do que colo-
cou títulos no catálogo. Entre os 
destaques estão a terceira tempo-
rada do reality culinário “Mandou 
Bem”; “1994” uma série documen-
tal que narra crimes históricos que 
mexeram com a política no Méxi-
co; e “A Gente se vê Ontem”, filme 
de Spike Lee original para a Net-
flix com dois amigos viajando no 
tempo em meio a temas urbanos.

Mandou Bem 
série 3ª temporada
Três confeiteiros amadores 

se reúnem para tentar reproduzir 

o sabor e a aparência de complica-
das sobremesas. A cada episódio, 
o divertido é ver como alguns im-
inentes desastres podem dar cer-
to. Apresentado pela comediante 

Nicole Byer e pelo chef Jacques 
Torres.

1994 (série)
Em 1994, Luis Donaldo Colo-

sio, o candidato do Partido Rev-
olucionário Institucional (PRI) à 
presidência do México, foi assassi-
nado no bairro de Lomas Taurinas, 
em Tijuana. Sua morte e os even-
tos que se desencadearam a par-
tir dela marcaram uma geração e 
fizeram de 1994 um ano chave ao 
revelar a crise de poder que mu-
dou a história do México moderno.

A Gente se 
vê Ontem (filme)
Uma jovem prodígio da ciên-

cia perde o irmão mais velho após 
um confronto com a polícia. Ela 
usa sua mais nova invenção, uma 
máquina do tempo, e, com a aju-
da de um amigo, volta ao passado 
para tentar salvar o rapaz. Como 
é de se esperar de Spike Lee, a 
ficção científica serve apenas 
como pano de fundo para críticas 

sociais.

17/05/2019
(2019) 1994 (série original)
(2019) A gente se vê ontem (filme 
original)
(2018) A Vida pela Notícia (docu-
mentário original)
(2019) A Vingança de Maria (filme 
original)
(2019) Chip e Potato (série origi-
nal)
(2019) É o Bruno! (série original)
(2019) Mandou Bem: 3ª tempora-
da (série original)
(2019) ReMastered: O Rei Leão e o 
Músico Esquecido (documentário 
original)
(2019) Saverio Raimondo: Il Satiro 
Parlante (stand-up original)
(2019) The Rain: 2ª temporada 
(série original)
(2019) White Gold: 2ª temporada 
(série original)

20/05/2019
(2019) O Príncipe de Peoria: 2ª 
temporada (série original)

21/05/2019
(2019) Wanda Sykes: Not Normal 
(stand-up original)
(2018) Zero

22/05/2019
(2019) Cozinha do Bem (docu-
mentário original)
(2019) Fúria Feminina (filme orig-
inal)
(2018) The Man Who Feels No Pain

23/05/2019
(2019) Slasher: 3ª temporada — 
Solstício
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O WhatsApp está recomen-
dando aos usuários do aplica-
tivo uma nova atualização pois 
foi constatado pela empresa um  
problema de segurança,  as atual-
izações estão disponíveis para os 
mais de 1,5 bilhão de usuários de 
aparelhos Android, iPhone (iOS), 
Windows Phone e Tizen. É indi-
cada a atualização do WhatsApp 
Business também.

Foi encontrado no WhatsApp 
uma falha de segurança, hackers 
instalaram um spyware, que é um 

Mais de 150 emojis do 
WhatsApp ganharam 
um visual renovado

Nos últimos meses, o 
WhatsApp vem renovando cente-
nas de emojis utilizados no men-
sageiro, tendo alterado quase 
400 das imagens em uma de suas 
atualizações mais recentes. Pelo 
visto, o aplicativo pretende fazer 
isso com todos os emojis, pois a 

versão mais recente inclui um de-
sign renovado para mais 155 dos 
bonequinhos.

Nas imagens abaixo (via 
WABetaInfo), você pode ver to-
das as mudanças com os emojis 
antigos (old) ao lado das novas 
versões (new).

Os novos emojis estão disponíveis na versão 2.19.139 do WhatsApp e devem che-
gar a todos os usuários do mensageiro na próxima atualização da versão estável

WhatsApp tem plataforma 
invadida por programa espião

software espião de computador, 
que observa as informações pes-
soais do usuário do computador 
e depois as rouba transmitindo 
para uma fonte externa na inter-
net.

O Financial Times informou 
que a vulnerabilidade no aplica-
tivo permitiu que o os hackers 
instalassem o programa espião 
através de chamada telefôni-
ca, não sendo necessário que o 
usuário instalasse ou clicasse em 
nenhum link malicioso, bastava 

atender a chamada.
A ferramenta foi desenvolvi-

da por um grupo de sede localiza-
da em Israel, com nome de NSO 
Group que já foi acusado de aju-
dar governos a espionar ativistas 
e jornalistas.

O problema da segurança foi 
descoberto pelo WhatsApp no 
início do mês de maio e solucio-
nado com  lançamento de uma 
atualização. Não foi informado 
pela empresa o número exato de 
pessoas afetadas

A vulnerabilidade no aplicativo permitiu que o os hackers instalassem o programa espião através de chamada telefônica, 
não sendo necessário que o usuário instalasse

Novos iPhones terão 
recarga reversa sem 
fio igual ao Galaxy S10

Os novos iPhones já estão 
prestes a entrar no forno para o 
lançamento em setembro/out-
ubro e muito já se sabe sobre a 
próxima geração de telefones da 
Apple. O design deve ser basi-
camente o mesmo e o upgrade 
deve ser mesmo interno, com o 
chip A13 e um diferente conjunto 
de câmeras na traseira. Um outro 
recurso já presente nos Samsung 
Galaxy S10 e nos Huawei Mate 20 
Pro deve também dar as caras 
por aqui: a recarga reversa sem 
fio.

Os boatos vêm da cadeia de 
fornecedores na China. Esse é 
um tipo de funcionalidade que 
vem se tornando popular no mer-
cado, já que ter um celular que 

pode ser um powerbank wireless 
tem lá suas vantagens — para al-
imentar smartwatches ou os Air-
Pods, por exemplo. Aliás, se isso 
se confirmar, pode ser um alento 
para quem estava esperando pelo 
tapete de carregamento AirPow-
er, aparentemente abortado, pelo 
menos por enquanto.

Os iPhones 2019 também 
devem ler etiquetas NFC e será 
compatível com cartões de fidel-
idade. Fora isso, o que já se sabe 
é que teremos um iPhone “XI” de 
5,8 polegadas, outro “XI Max” de 
6,5 polegadas e a versão mais 
“barata”, o “Xr2”, de 6,1 polegadas 
— este último deve ter uma pro-
dução extra, pois o iPhone Xr foi o 
mais bem recebido na temporada.

Esse é um tipo de funcionalidade que vem se tornando popular no mercado, já 
que ter um celular que pode ser um powerbank wireless tem lá suas vantagens

Geração 90: fliperama tem versão para smart
Os fliperamas foram um 

sucesso na década de 90. Era uma 
verdadeira febre ir até os arcades 
e conferir os maiores títulos do 
momento. Mas, com o passar dos 
anos, eles foram superados pelos 
videogames, entretanto, hoje em 
dia é possível conferir esses clás-
sicos onde quiser graças aos dis-
positivos móveis. Confira a lista 
com os melhores disponíveis para 
iOS e Android:

Double Dragon
Um dos Beat ‘em up mais fa-

mosos do mundo tem uma versão 

para iOS e Android. E se um é bom, 
imagine três jogos em um pacote 
só! Sim, a versão disponibilizada 
para dispositivos móveis conta 
com a trilogia dos irmãos Jimmy 
e Billy, que também foi lançada 
para os consoles da época, como 
Master System, Mega Drive, NES 
e SNES.

Golden Axe
Embora tenha se populariza-

do nos consoles da SEGA, Golden 
Axe era uma mania nos fliper-
amas da década de 90. Com a 
opção de jogar entre três perso-
nagens distinto (guerreiro, ama-
zona e anão), o jogo era um Beat 
‘em up que chamava atenção pela 
temática medieval. O título está 
disponível para Android e iOS por 
cerca de R$ 10.

Crazy Taxi
O game de corrida mais insa-

no dos fliperamas também conta 
com uma versão para iOS e An-
droid. Nele, você precisa correr 
contra o tempo para levar pas-
sageiros aos seus respectivos 
destinos em um táxi que não re-
speita nenhuma lei de trânsito. 
Pelo contrário, quanto mais alu-
cinantes você for, mais pontos e 
grana você consegue com seus 
clientes.

Pac-Man
Claro que o jogo mais popu-

lar para arcade de todos os tem-
pos não iria ficar sem uma versão 
para iOS e Android. Além do título 
original, a produtora do game, a 
Namco Bandai, tem uma série de 
games inspirado na jogabilidade 
e no personagem, entre eles uma 
espécie de Candy Crush com ele-

mentos do clássico.

1942
O clássico game de avião que 

fazia muito sucesso nos fliper-
amas também conta com uma 
versão para iOS e Android. Essa 
pode ser considerada a conversão 
mais fiel, tanto pelos gráficos que 
são idênticos aos da versão orig-
inal, quanto da jogabilidade que 
não foi nada simplificada, dando 
um ar de nostalgia especial para 
os jogadores que sentem sau-
dade desse sucesso.
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 É difícil de entender como 
em pleno século 21, com a in-
formação e o conhecimento 
acessíveis a partir de um clique, 
um número surpreendentemente 
grande de pessoas refutem a 
esfericidade da Terra, a eficácia 
das vacinas ou a veracidade do 
aquecimento global como fato 
científico. 

O estudo descobriu que os 
adeptos de teorias da conspir-
ação tendem a ser mais precon-
ceituosos, alienados e avessos a 
medidas de proteção ambiental. 
Agora, os cientistas constataram 
que eles também são mais ma-
landros. A pesquisa demonstra 
que as pessoas que se alinham 
a visões conspiratórias podem 
ser mais inclinadas a ações an-
tiéticas. Em um primeiro teste, 
os psicólogos constataram que 
os conspiracionistas apresentam 
tendências desonestas – como 
pedir reembolsos indevidos em 
lojas, ou trocar produtos que não 
podem ser trocados. É o famoso 
jeitinho, codinome simpático para 
a corrupção.

Em seguida, um segundo 
teste indicou que os conspira-
cionaistas também têm maior 
propensão a continuar com seus 
desvios de conduta no futuro. 
Segundo os pesquisadores, essa 
tendência está diretamente rel-
acionada ao conceito de ano-
mia: quando um indivíduo não vê 
qualquer importância em valores 
compartilhados ou na coesão so-
cial.

Em 1969, a tevê americana 
exibiu uma das maiores conquis-
tas da humanidade: o homem 

Estudo britânico revela que quem acredita        em teorias da conspiração é mais desonesto
Depois de analisar 1.200 voluntários e traça o perfil dos que acreditam em teorias envolvendo planos secretos infundados, o estudo 
revelou que eles são mais propensos a tentar levar vantagem - mesmo que isso envolva cometer pequenas trapaças . Os conspira-
cionistas  também são pessoas desconfiadas, que acham o mundo perigoso e se sentem mais especiais que as outras

pisando na Lua. Quase 50 anos 
depois, um dos momentos de 
maior relevância científica segue 
gerando dúvidas. Há quem acred-
ite que tudo não passou de ence-
nação. Essa e outras teorias da 
conspiração mobilizam pessoas 
e despertam a curiosidade de 
cientistas. Josh Hart, professor 
da Union University, por exemplo, 
investiga por que elas geram def-
esas e adesões fervorosas.

 “Percebi que essas teori-
as parecem ser cada vez mais 
vistas na era da internet. Nessa 
perspectiva, elas são incomuns, 
porque não são tão intrinseca-
mente positivas, otimistas e ed-
ificantes quanto a maioria dos 
sistemas de crenças, como a re-

ligião. Então, me perguntei: o que 
atrai as pessoas para elas?”, con-
ta ao Correio o líder do estudo, 
publicado no periódico Journal of 
Individual Differences.

 A pesquisa americana foi fei-
ta com mais de 1.200 adultos, en-
trevistados por Josh Hart e uma 
aluna. Os participantes respon-
deram a uma série de questões 
relacionadas a traços de person-
alidade e visão política. Também 
foram convidados a dizer se 
concordavam com afirmações 
conspiratórias genéricas, como: 
“Grupos de cientistas manipulam, 
fabricam ou suprimem evidências 
a fim de enganar o público?”. 

A dupla usou como base 
pesquisas anteriores mostrando 
que as pessoas “gravitam” em 
torno de teorias de conspiração 
que afirmam ou validam a visão 
política que adotam. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, os republi-
canos são mais propensos do que 

os democratas a acreditar que o 
ex-presidente Barack Obama não 
é americano ou que a mudança 
climática é uma farsa, ilustra Josh 
Hart.

 Com base nos resultados da 
análise, os cientistas concluíram 
que o mais forte preditor da cren-
ça em conspirações é um grupo 
de características chamadas es-
quizotipia. “É um traço de per-
sonalidade que combina várias 
qualidades distintas, incluindo 
excentricidade (ideias e experiên-
cias incomuns) e uma tendência 
a desconfiar dos outros”, explica 
Josh Hart.

Segundo o líder do estudo, 
quem acredita em teorias da con-
spiração também tende a con-
siderar o mundo como um lugar 
perigoso. “Essas pessoas precis-
am se sentir especiais, são mais 
propensas a detectar padrões 
significativos, que podem não 
existir. Aqueles que relutam em 

acreditar nessas teorias costum-
am ter qualidades opostas”, diz.

 A análise dos dados mostra 
ainda que os adeptos de con-
fabulações costumam apre-
sentar mecanismos cognitivos 
distintos: é mais provável que 
julguem declarações absurd-
as como profundas. Em um dos 
testes, os participantes tinham 
que avaliar a movimentação de 
objetos não humanos, como for-
mas triangulares, em uma tela 
de computador. Alguns disseram 
que as figuras estavam agindo 
intencionalmente. “Em outras 
palavras, eles inferiram um sig-
nificado e um motivo, algo que as 
outras pessoas não fizeram.”

Fake news
Apesar de o estudo não ter 

abordado o tema, para Josh Hart, 
indivíduos que acreditam em 
confabulações podem ser mais 
suscetíveis a crer em fake news. 
“Muitas teorias conspiratórias se 
qualificariam como notícias fal-
sas”, justifica. Um dos traços de 
personalidade detectados no es-
tudo e relacionados à crença na 
conspiração é a tendência a ser 
atingido pela profundidade de 
coisas que outras pessoas con-
sideram absurdas, definida como 
bullshit receptivity, algo como 
receptividade a besteiras. “Ele 
também foi encontrado em out-
ra pesquisa como relacionado à 
suscetibilidade a notícias falsas”, 
complementa o cientista. 

Para Michael Zanchet, 
psicólogo do Centro Médico de 
Longevidade Kurotel, no Rio 
Grande do Sul, a pesquisa traz 
dados interessantes, com pontos 
relacionados a características 
de crentes em confabulações 
bastante coerentes. “São pes-
soas com traços mais obsessivos 
e paranoides. Esse traço para-
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Estudo britânico revela que quem acredita        em teorias da conspiração é mais desonesto
noide é o que cria para elas uma 
verdade própria”, diz.

 O especialista também con-
corda com a proximidade com 
indivíduos mais suscetíveis a 
acreditar em fake news. “Quan-
do li a pesquisa, foi a primeira 
coisa que veio a minha mente, 
ainda mais agora no período elei-
toral. Vemos a quantidade de in-
formações geradas e como elas 
atingem as pessoas”, diz.

 O psicólogo chama a atenção 
para o fato de que a crença em 
teorias conspiratórias pode ger-
ar infortúnios. “Pode tomar uma 
proporção preocupante, a pes-
soa se torna mais ansiosa, vive 
em alerta. Com a psiquiatria e 
psicologia conseguimos ter um 
trabalho bastante efetivo nesse 
cenário, ajudando a pessoa a se 
libertar.”

 Falta duvidarPesquisadores 
da Universidade de Regina, no 
Canadá, analisaram voluntários 
para traçar o perfil psicológico 
cognitivo daqueles que acreditam 
em notícias falsas. Por meio de 
questionários e experimentos 
laboratoriais, descobriram que os 
indivíduos que embarcavam em 
fake news têm mais facilidade de 
acreditar em histórias absurdas 
de uma forma geral, a compar-
tilhar notícias pela internet sem 
checar a veracidade delas e a ex-
agerar quanto aos próprios con-
hecimentos.

Possibilidade 
para intervir
“São suspeitas que já exist-

iam na área, mas, pela primeira 
vez, elas foram analisadas em 
conjunto, em uma pesquisa amp-
la. Essa identificação pode ser us-
ada para saber como intervir, pois 
ajuda a identificar características 
de indivíduos que creem nessas 
teorias. Acredito que o estudo 
merece ser aprofundado, ape-
sar de ter utilizado um número 
grande de participantes. Seria 
interessante avaliar outros tipos 

de cultura. Outro ponto que vale 
a pena ser analisado é observar 
tratamentos voltados para esse 
comportamento, avaliando se 
eles são eficazes.”

 Sérgio Eduardo Silva de Ol-
iveira, professor do Departamen-
to de Psicologia da Universidade 
de Brasília (UnB)

 “Se você olha para o mun-
do e vê uma paisagem caótica, 
malévola, cheia de injustiça e sof-
rimento sem sentido, talvez haja 
um pouco de conforto em pensar 
que há alguém, ou um peque-
no grupo, que é responsável por 
tudo isso” 

Josh Hart, professor da Un-
ion University e líder do estudo

 
Entre o cinismo 
e a injustiça
A disposição para acreditar 

em teorias conspiratórias é dif-
erente da abertura para a relig-
iosidade e a espiritualidade. O 
pesquisador Josh Hart explica 
que, no primeiro caso, há uma 
visão fundamentalmente sombria 
das relações humanas. 

“As crenças religiosas e es-
pirituais geralmente descrevem 
o mundo como ordenado e co-
erente, e a vida como sendo, em 
última análise, boa e significativa. 
Geralmente, existe a noção de 
um Deus benevolente ou força 
universal. Em contraste, as teo-
rias conspiratórias, por definição, 
representam um mundo em que 
atores maliciosos trabalham em 
segredo para prejudicar as pes-
soas em benefício dos conspira-
dores. Existe aqui uma sensação 
de injustiça e cinismo que parece 
não caracterizar a maioria dos 

sistemas de crenças”, diferencia 
o professor da Union University.

Para ele, essa visão negati-
va, à primeira vista, é um enigma. 
Mas pode ser uma espécie de 
busca por sentido.  “Se você olha 
para o mundo e vê uma paisagem 
caótica, malévola, cheia de in-
justiça e sofrimento sem sentido, 
talvez haja um pouco de conforto 
em pensar que há alguém, ou um 
pequeno grupo, que é responsáv-
el por tudo isso.”

Peso político
Segundo Nicole Bacellar 

Zaneti, psicóloga do Instituto 
Castro e Santos, em Brasília, a 
negatividade envolvida nesses 
mecanismos está ligada também 
aos objetivos dos autores das 
confabulações. Geralmente, há 
motivos pouco nobres na dissem-
inação dessas informações. “Se 
analisarmos os temas envolvidos, 
podemos entender melhor essa 
identidade. Outra importante in-
formação é que o viés político 

também tem um peso consid-
erável. Temos visto muito isso ag-
ora, durante as eleições”, afirma.

A psicóloga acredita, inclu-
sive, que o viés político poderia 
render uma continuação do es-
tudo americano. “Também seria 
interessante analisar outras cul-
turas. Uma observação feita no 
Brasil, por exemplo, que analis-
asse o período eleitoral, poderia 
render dados ainda mais ricos”, 
sugere.

Josh Hart espera que a 
pesquisa avance na compreensão 
do porquê de algumas pessoas 
serem mais atraídas pelas teori-
as da conspiração do que outras. 
Mas ele ressalta que é importante 
frisar que o estudo não aborda 
se as teorias da conspiração são 
verdadeiras ou não. “Depois do 
Watergate, o público americano 
aprendeu que a especulação apa-
rentemente estranha sobre as 
maquinações de pessoas poder-
osas, às vezes, estão corretas”, 
justifica.As mortes de personagens do mundo políticos brasileiro desde 1950 ocorreram de forma natural ou acidental
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A pequena Valentina chegou no último dia 03 para alegrar os papais 
Katia Roggia e Douglas Tófolo e as manas Caroline e Lara

Que criança resiste a di-
versão que uma piscina cheia 
de bolinhas coloridas oferece? É 
um espaço onde elas podem pu-
lar, gritar, deitar, jogar bolas para 
o alto e, também ficar doentes. 
Sim, este “mar de esferas” não é 
totalmente inofensivo. Esse mar 
colorido também abriga bactérias 
que não podem ser vistas a olho 
nu pelos pais - e que podem ser 
prejudiciais à saúde dos peque-
nos.

Um estudo publicado recen-
temente no periódico científico 
American Journal of Infection 
Control indica que as piscinas de 
bolinhas estão cheias de micróbi-
os capazes de causar doenças. 
Entre as bactérias encontradas 
pelos pesquisadores está a En-
terococcus faecalis que pode 
provocar meningite e septicemia 
(infecção generalizada). 

Especialistas da University 
of North Georgia, nos Estados 
Unidos, receberam a tarefa de 
coletar algumas amostras nas 
piscinas de bolinhas de difer-
entes parques e o que encontr-
aram nelas foi um pouco assus-
tador. “A colonização bacteriana 
encontrada foi altíssima, chega 
a atingir milhares de organismos 
por bola, o que indica um aumen-
to do potencial de transmissão e 
maior possibilidade de infecção”, 
disse Mary Ellen Oesterle, prin-
cipal autora do estudo. Os dados 
são preocupantes já que este tipo 
de brinquedo dificilmente é hi-
gienizado.

Isso significa que há maior 

Seu pequeno nada em uma 
piscina de bactérias e você 
nunca se deu conta

probabilidade de reprodução ao 
ponto de atingirem um número 
capaz de representar risco de 
contaminação para as crianças. 
Por causa desses achados, a 
recomendação é que todos os 
estabelecimentos com piscinas 
de bolinha revejam os padrões de 
limpeza para evitar os riscos de 
contaminação.

Perigo
Os pesquisadores da Uni-

versity of North Georgia, nos 
Estados Unidos, analisaram seis 
diferentes piscinas de bolinhas 

utilizadas no tratamento de cri-
anças com deficiências sensori-
ais ou motoras. De cada piscina 
foram coletadas de 9 a 15 bolas 
localizadas em diferentes pro-
fundidades do brinquedo.

A análise bacteriana encon-
trou 31 espécies de micróbios 
diferentes e uma espécie de 
levedura – a maioria capaz de 
provocar doenças sérias quando 
em contato com a corrente san-
guínea. A equipe ainda destacou 
quatro tipos de bactérias que es-
tão associadas ao ser humano e 
podem causar infecções. 

A primeira delas é a E. fae-
calis que está relacionada a 
uma série de doenças perigo-
sas, incluindo infecção no trato 
urinário, meningite, septicemia e 
endocardite – infecção do reves-
timento interno do coração que, 
em alguns casos, pode deman-
dar cirurgia.  O segundo micróbio 
é o Staphylococcus hominis que 
pode provocar infecções na cor-
rente sanguínea e já foi associa-
do a septicemia em uma unidade 
de terapia intensiva neonatal. 

O terceiro, o Streptococ-
cus oralis, também pode causar 
endocardite, além de síndrome 
do desconforto respiratório do 
adulto (acúmulo de fluidos no 
pulmão que privam os órgãos 
de receber oxigênio) e síndrome 
do choque tóxico (infecção rara, 
mas grave que pode levar de 
20% a 60% dos pacientes à 
morte). Ainda foram encontra-
das bactérias da família Acine-
tobacter lwofii, associadas a 
infecções no trato urinário, in-
fecções de pele, meningite, sep-
ticemia e pneumonia.

Os pesquisadores salien-
taram que estas bactérias cos-
tumam estar presentes no ser 
humano e tendem a ser inofen-
sivas, portanto, não é necessário 
impedir as crianças de utilizarem 
o brinquedo, mas é importante 
se preocupar com a higiene dos 
locais em que elas brincam.

Este “mar de esferas” não é totalmente inofensivo

Sai da escola direto para a 
natação, da natação direto para 
o inglês, do inglês sai correndo 
para a aula de música, da aula 
de música para o espanhol, do 
espanhol para o judô, do judô 
para o reforço escolar e por aí 
vai… Os adultos, preocupados 
em oferecer o melhor e possibili-
tar um futuro de sucesso para as 
crianças, sobrecarregam a rotina 
dos pequenos com atividades 
e cursos extracurriculares. No 
entanto, uma agenda cheia não 
é garantia de sucesso e, pelo 
contrário, pode interferir no de-
senvolvimento das crianças, ge-
rando ansiedade e estresse. Se 
contrapondo a essa rotina atrib-
ulada que cerca os pequenos, 
surgiu o Movimento Slow Par-
enting ou “Pais sem pressa”, que 
busca desacelerar a infância das 
crianças. 

DESACELERANDO A INFÂNCIA

Por que conhecer 
o Slow Parenting?

O que é o Movimento 
Slow Parenting? 
Tendo, como um de seus 

precursores, o jornalista e es-
critor Carl Honoré, o Movimento 
Slow Parenting (“pais sem pres-
sa” em tradução livre) tem como 
premissa criar os filhos com 
menos pressão e mais espaço e 
incentivo para que as crianças 
se desenvolvam sem pressa ou 
antecipação. O objetivo não é 
ser lento ou devagar, mas “faz-
er menos”, encontrando tempo 
para realizar determinadas ativ-
idades e valorizando cada fase 
do desenvolvimento dos filhos. 
Basicamente, é sobre se desa-
pegar da ideia de que crianças 
são pequenos adultos. As cri-
anças são crianças e precisam 
de tempo para aproveitar, com 
calma e tranquilidade, sua infân-
cia. 

Menos Gadgets, 
mais tempo em família
Desligue todo tipo de tecno-

logia por pelo menos 1 hora por 
dia (mais é ainda melhor) – in-
cluindo a dos pais!

Novas amizades
Deixe os pequenos relacion-

arem-se com outras crianças. 
Não tente ser o melhor amigo 
dos seus filhos: os melhores ami-
gos deles têm que ser outras cri-
anças!

Saber ouvir e 
saber observar
Aprenda a perceber os si-

nais dos seus filhos – quando es-
tão felizes com o que fazem ou 
quando estão esgotados por ter-
em uma agenda extra preenchi-
da. Ouça-os com atenção. Afinal, 
o objetivo é que sejam felizes, 
certo?

Papel de pais
As atividades extracurric-

ulares são importantes, pois 
ajudam a trabalhar a mente e o 
corpo, mas quando são exaus-
tivas tornam-se prejudiciais. 
A melhor escola é a sua casa, e 
os melhores professores são os 
pais. 

10 princípios para se tornar 
um pai ou uma mãe sem pressa

Brincar e brincar 
até cansar
O dever (e direito) de uma 

criança é brincar. Crie tempo e 
espaço para a brincadeira quer 
seja individual, com a família ou 
com amigos no parque.

Sem compromissos
Crianças até aos cinco anos 

não precisam de uma série de 
atividades programadas. Podem 
e devem fazer o que gostam e 
aprender de forma espontânea.

Limites
É importante saber quando 

e como dizer “não”. Estabeleça 
limites!

Menos é mais
A criatividade e a curiosi-

dade pela aprendizagem, muitas 
vezes, nascem do tédio.

Dê tempo aos seus filhos
Cada criança tem o seu rit-

mo. Não apresse o desenvolvi-
mento dos seus filhos. Aproveite 
cada momento, porque todos 
eles são únicos.  Você vai sentir 
que o tempo passou voando e 
que daria tudo para ter mais uns 
minutos de brincadeira, de mi-
mos e de palhaçadas.

O objetivo não é ser lento ou devagar, mas “fazer menos”, encontrando tempo 
para valorizar cada fase do desenvolvimento dos filhos
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A aventura pode estar lá fora mas também está em casa!
Já fez um carinho no teu companheiro hoje?

COLUNISTA
João Vicente Luiz Dias
Médico veterinário
especialista em clínica 
médica e cirurgia de 
pequenos animais,
aperfeiçoamento em 
diagnóstico por imagem, 
ênfase em radiologia 
e ultrassonografia

BANHO DE CHUVA

Posso deixar o pet se divertir na chuva?
Para os humanos, o hábito 

de tomar um banho de chuva não 
costuma ser muito perigoso. Mas, 
e para os pets, será que é perigo-
so deixar o cachorro na chuva? 

Banho de chuva: 
pode ou não pode?
Há quem defenda que eles 

são um grande perigo para a 
saúde. Outros, porém, acreditam 
que ele é uma ótima forma de 
aproveitar a natureza para ren-
ovar as energias. E então, quem 
está certo nessa história?

Na verdade, o banho de chu-
va em si não é um problema. Mas, 
assim como acontece conosco, é 
preciso tomar alguns cuidados 
antes, durante e após a atividade.

Cuidado e atenção 
são necessários
Começando pelo antes, as 

tempestades de raios, claro, são 
uma preocupação e o pet nunca 
deve ficar exposto a elas. Mas não 
é só isso, já que é importante não 
deixar o cachorro abandonado na 
chuva.

Também é preciso ficar at-
ento à temperatura ambiente, 
já que, em dias muito frios, o 
cachorro pode pegar friagem e 
ficar doente. O ideal é escolher 
épocas específicas para que esses 

banhos aconteçam, como o verão.

Atenção ao local 
onde o pet vai tomar 
banho de chuva!
Não viu nenhum raio riscan-

do o céu e a temperatura está 
agradável? Nesse caso, antes de 
liberar o cachorro para um banho 
ao ar livre, é fundamental garan-
tir que ele está em um local hi-
gienizado.

Isso porque a água da chuva 
ajuda a propagar agentes infecci-
osos, como a bactéria Leptospira, 
presente no xixi dos ratos. Se es-
tiver em local próximo a bueiros, 
por exemplo, o pet pode ser con-
taminado e desenvolver leptospi-
rose. Por isso, cuidado!

Ah! Não custa destacar que 
essa atenção vale também para 
os cachorros que adoram fazer 
suas necessidades durante pas-
seios. Se perceber que os bueiros 
estão transbordando, melhor não 
sair com o pet, mesmo que ele es-
teja equipado com guarda-chuva.

Cuidados com o 
cachorro na chuva 
depois da diversão
Para quem deixou o cachorro 

tomar banho de chuva em dia de 
calor e em local limpo e seguro, 
como o quintal, não pense que os 

cuidados param por aí!
Lembra quando era criança, 

tomava chuva, e, por algum moti-
vo, seus pais logo mandavam você 
tomar um banho quentinho para 
não ficar doente? Pois saiba que a 
recomendação também vale para 
os cachorros!

Os perigos existem 
e podem ser evitados
Além de assegurar que o pet 

não vai pegar friagem — o que el-

É preciso ficar atento à temperatura ambiente, já que, em dias muito frios, o 
cachorro pode pegar friagem e ficar doente

Os donos de pets têm muito 
carinho e cuidado com os seus 
bichinhos, e a alimentação é um 
dos pontos que devem ser ob-
servados para garantir saúde e 
bem estar a eles. Entretanto, as 
indústrias de rações podem estar 
dificultando este cuidado, pois 
estão entregando um produto 
que não coincide com o que apre-
sentam na embalagem.

Com o objetivo de analisar a 
composição das rações vendidas, 
o Centro de Energia Nuclear na 
Agricultura (Cena), da Universi-
dade de São Paulo (USP), real-
izou uma pesquisa com marcas 
de rações e constataram que os 
componentes delas não eram os 
apontados na embalagem, que 
muitas vezes apresentam em 
seus rótulos fotos de peixes e 
carnes nobres quando na verdade 
podem estar utilizando em sua 
composição somente um aroma-
tizante que imite a carne.  

Embalagens de rações não mostram a 
verdade do conteúdo dos produtos

Análises nas 
rações de cães
A pesquisa analisou 82 

amostras de 25 marcas e o re-
sultado demonstra que a maioria 
delas não tem em seus compo-
nentes os nutrientes apontados 
nas embalagens. Os proprietári-
os dos pets compram as rações 
achando que estão proporcion-
ando a seu bichinho um alimen-
to com valor nutricional elevado, 
entretanto, as rações têm suas 
bases de milho e subprodutos da 
carne de frango.

Análises nas 
rações de gatos
Em relação aos gatos, foram 

analisadas 52 amostras de 28 
empresas diferentes e foi iden-
tificado que mais da metade das 
rações têm em sua composição 
percentual de carboidratos supe-
rior ao recomendado, o que pode 
causar problemas no sistema di-

eva o risco de gripe, tosse e até 
pneumonia — é importante pensar 
em outras ações. O tutor deverá 
dar banho no cachorro, utilizando 
shampoo e condicionador ade-

quados para a remoção de sujei-
ras e de resíduos deixados pela 
chuva.

Do contrário, eles poderão 
desenvolver diversos problemas, 
como as dermatites (alergias/in-
flamações na pele). Lembrando 
que também é preciso secar mui-
to bem os pelos e a pele depois do 
banho, para evitar a proliferação 
de fungos.

O banho de chuva nunca 
deve ser obrigatório
Permitir que o pet tome um 

banho de chuva, de vez em quan-
do, sempre com os cuidados, é 
uma história! Outra completa-
mente diferente é deixar que ele 
fique exposto a chuva sempre, em 
qualquer condição climática, dev-
ido à falta de uma casinha.

É importante que cães que fi-
cam na área externa tenham um 
abrigo para que não sejam expos-
tos ao frio e a doenças relacion-
adas à pele, sistema respiratório, 
entre outros.

gestivo dos felinos. Apontaram 
também que as rações úmidas 
apresentavam a proporção ade-
quada de carboidratos.

O que fazer
De acordo com os pesquisa-

dores, os consumidores deverão 
ler atentamente aos rótulos, além 
de olhar somente a foto e caso o 
pet apresente algum problema 
entrar em contato com um veter-
inário. É indicado também que o 
consumidor ligue para o Serviço 
de Atendimento ao Consumidor 
do respectivo fabricante da ração 
e solicite esclarecimentos caso 
haja alguma suspeita de que o 
produto e rótulo estejam em de-
sacordo.

A pesquisa não divulgou a 
marca das rações, pois de acor-
do com os pesquisadores o ob-
jetivo era obter um cenário geral 
dos produtos comercializados e 
posteriormente proceder com 
pesquisas mais profundas, setor-
izando e mapeado todos os pro-
dutos de cada marca, além de 
analisar a capacidade digestória 
dos animais.

Legislação
A Abinpet - Associação Bra-

sileira da Indústria de Produtores 
para Animais de Estimação, afir-
mam que as rações produzidas 
no Brasil respeitam os parâmet-
ros nutritivos de 30% a 50% de 
proteína animal e 40% a 65% de 
proteína vegetal, os fabricantes 
devem colocar no rótulo os ingre-
dientes utilizados na formulação 
de cada produto.

Os proprietários dos pets compram as rações achando que estão proporcionando 
a seu bichinho um alimento com valor nutricional elevado, mas na verdade as 
rações têm suas bases de milho e subprodutos da carne de frango
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A linda Gabriela Roratto aniversariou na última quarta-feira, 15. Parabéns!


