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 Esteja atento a informações que 
chegam, além de contatos, reuniões 
e da necessidade de expressar o que 
pensa sobre determinadas pessoas e 
situações. O cenário é positivo, mas é 
preciso levar em consideração os seus 
anseios emocionais e o modo como 
você pode lidar com situações que 
não estão sob o seu controle, mas que 
geram expectativas e bloqueios. A ex-
periência pede de você organização, 
disciplina e responsabilidades eficazes 
para o momento. É uma semana para 
expressar tudo o que sente e, dessa for-
ma, não deixar margem para distorções.

 Apesar da vulnerabilidade emo-
cional em relação a questões práticas, 
é uma semana ótima para entender os 
sacrifícios pelos quais vem passando e 
dar direção ao campo profissional com 
foco em resultados financeiros. O ama-
durecimento emocional o ajuda a tomar 
decisões consistentes para ancorar as 
responsabilidades futuras, mas será 
imprescindível avaliar os projetos, com 
foco nos excessos, desperdícios e na 
promoção de ações éticas para conquis-
tar resultados consistentes, portanto 
é uma semana ótima para organizar o 
setor financeiro e avaliar possíveis in-
vestimentos com foco no futuro.

Você está mais sensível e sentin-
do empatia para avaliar as amizades 
e pensar em como pode agregar às 
suas ideias de uma forma curativa e 
contemplativa. Existe uma figura im-
portante para a sua ascensão e para o 
seu desenvolvimento pessoal. É com 
certeza uma semana movimentada 
e os contatos devem ser encarados 
com o objetivo de despertar e identi-
ficar o seu valor. O seu conhecimento 
é visto por todos. Se você não estiver 
alinhado com nenhum movimento 
filosófico ou acadêmico, é preciso 
promover tais ações em prol do seu 
desenvolvimento.

É uma semana para olhar mais 
para as suas necessidades e para 
tomar decisões importantes. É pre-
ciso dar atenção à vulnerabilidade e 
a sentimentos que você vem repri-
mindo, mas que nesta semana devem 
ser explorados com entendimento e 
autoconhecimento. As decisões são 
direcionadas a viagens, cursos, divul-
gação de informações e contato com 
pessoas que estão distantes física ou 
emocionalmente. Você terá êxito em 
suas decisões, principalmente para 
desenvolver projetos nos quais esteja 
inserido, mas é importante levar em 
consideração os compromissos.

Nesta semana, a Lua Crescente 
coloca em destaque as decisões para 
promover as suas metas e a carreira, 
entretanto é importante executar os 
movimentos com reserva e segurança. 
É a sua maturidade emocional e a sua 
força espiritual que o ajudarão a con-
duzir os planos com a estrutura que se 
pede. O céu colabora com as decisões e 
o ajuda a lidar com os recursos compar-
tilhados, portanto favorece heranças, 
partilhas, aposentadoria, pagamento de 
contas, empréstimos e financiamento. 
É importante ter consciência das mu-
danças e adotar uma postura despren-
dida.

 É uma semana em que você deve 
encarar os objetivos com total com-
prometimento para realizar os seus 
sonhos. A sua realização deve estar ba-
seada em propósitos elevados para ga-
rantir estrutura e solidez a outras pes-
soas. É exatamente por isso que você 
deve avaliar o modo como vem lidan-
do com relações que são importantes 
para o seu desenvolvimento. A pessoa 
envolvida em seus projetos pode ser 
o cônjuge, sócios, parceiros ou outras 
pessoas. É preciso avaliar a forma como 
você vem administrando os recursos 
compartilhados.

Você vai sentir mudanças sig-
nificativas na forma de se relacionar e 
de interagir com experiências afetivas. 
Se você ainda não parou para refletir 
sobre novas possibilidades que en-
globam as relações sociais, desperte 
agora mesmo para isso. A vida vem 
pedindo de você maturidade para se 
relacionar com qualidade e, concomi-
tante, com os seus interesses pessoais. 
Não descarte os seus interesses. A fé 
deve ser fortalecida para interagir com 
uma nova forma de pensar e associar 
os seus interesses com o casamento ou 
com uma sociedade.

Nesta semana, a Lua Crescente 
afeta as relações familiares, trazendo 
à tona percepções emocionais e, con-
sequentemente, decisões que podem 
gerar ansiedade e expectativas. Com 
certeza você vem passando por diver-
sas percepções sobre o que esperar de 
pessoas queridas e sobre como é pos-
sível lidar com questões relacionadas à 
casa ou a algum imóvel que pode ser a 
sua prioridades nesta semana. O céu fa-
vorece tais decisões, mas é importante 
priorizar as contas e investir com plane-
jamento. A vida já vem pedindo de você 
uma postura madura e comprometida 
para investir.

A Lua Crescente traz decisões im-
portantes para o trabalho e para a qual-
idade da rotina. É uma semana produ-
tiva e com boas decisões para investir 
e ampliar as possibilidades de ganhos. 
O seu foco também está no desenvolvi-
mento familiar, então você coloca a sua 
atenção nas necessidades da família ou 
no imóvel. O céu também colabora com 
investimentos para a casa, principal-
mente naqueles que mexem com a es-
trutura do imóvel. Além das responsa-
bilidades que vêm sendo assumidas, é 
preciso avaliar as relações de trabalho 
e ter um olhar mais atento.

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.

Nana e Alberto ficam choca-
dos com as revelações de Gisele 
e a expulsam da mansão. William 
volta para o Rio para desmascarar 
Diogo. Tonho ameaça sair de casa, 
quando Lulu avisa ao marido que 
Waguinho irá morar com eles. 
Gisele e William revelam a Fábio 
que Diogo é o responsável pela 
morte de Felipe. Gisele se dis-
ponibiliza para desmascarar Dio-
go. Marcos demite Diogo. Diogo 
marca um encontro com Gisele, 
sem saber que ela se uniu a Wil-
liam e Fábio para desmascará-lo.

Fábio sugere pedir a ajuda 
de Thaíssa e Jeff para gravar um 
vídeo do encontro de Diogo com 
Gisele. Diogo descobre a câmera 
de vídeo, e o plano para desmas-
cará-lo fracassa. Diogo e Jeniffer 
discutem com Eugênia e Macha-
do no restaurante. Alberto pede 
a Vera para não se envolver na 
relação de Marcos com Paloma.

Fábio demonstra de-
sconfiança sobre Gisele. 

A Lua Crescente traz boas decisões 
para promover contatos que ampliam o 
lazer e o bem-estar. As suas posturas 
vêm lhe proporcionando uma visão 
madura para interagir com pessoas do 
seu convívio, principalmente os irmãos. 
A maturidade o leva a fazer escolhas 
positivas envolvendo estudos, viagens 
e contatos interessantes para o seu 
desenvolvimento. É certamente uma 
semana maravilhosa para assumir uma 
postura dinâmica que vise o bem-estar 
pessoal e de pessoas queridas. Se tiver 
filhos, a previsão estende-se a eles, 
com a intenção de organizar os planos 
futuros.

 É uma semana para se colocar no 
lugar do outro e para entender as nu-
ances da relação e de como vocês po-
dem, juntos, caminhar numa vibração 
mais harmônica. Se estiver sozinho, é 
importante avaliar os sentimentos do 
passado que ainda permanecem, mas 
que precisam de cura e de ressignifi-
cação. A relação com filhos também é 
mexida e precisa de uma conexão mais 
próxima por meio da empatia e de uma 
compreensão mais sensível. Com toda 
certeza você será levado a olhar para as 
suas necessidades de afeto e, com isso, 
fazer escolhas congruentes para o novo 
momento.

A Lua Crescente traz resoluções 
significativas para investir e administrar 
os recursos materiais. O desprendimen-
to é essencial para tomar decisões as-
sertivas para a família e para o imóvel. 
Você é levado a tomar decisões madu-
ras com um olhar para o futuro, e isso 
implica em avaliar os investimentos, 
os recursos compartilhados, os acer-
tos de contas, além de aposentadoria 
e empréstimos. As prioridades para 
organizar a rotina e o trabalho também 
entram nestas decisões. Os aspectos 
favorecem o seu crescimento e lhe dão 
condições de “arrumar a casa”. 

Alfredo recebe uma carta de 
despedida de Marion, mas não 
a lê. Carlos descobre o segredo 
de Mabel. Inês pensa em Carlos 
e Afonso durante sua viagem. 
João flagra Shirley tentando falar 
com Afonso. Julinho briga com 
Lili. Alfredo lê a carta que Mari-
on deixa para ele e se entristece. 
Clotilde se preocupa com seus 
sobrinhos. Lúcio conversa com 
Virgulino sobre Isabel. Lola con-
sola Alfredo, sem saber que ele 
sofre por causa de Marion. Mabel 
tenta se desculpar com Carlos. 
Assad e Almeida ficam satisfei-
tos com o trabalho de Julinho. 
Soraia afirma a Isabel que irá 
conquistar Julinho. Clotilde tem 
uma alucinação com Almeida e 
fica nervosa. Alfredo e Adelaide 
se animam ao se encontrarem 
em uma reunião sobre política. 

Lurdes interfere na discussão 
de Vitória e Thelma, que afirma 
à advogada que não desistirá de 
seu restaurante. Betina expul-
sa Vicente de sua casa. Lurdes 
questiona Vitória sobre Álvaro. 
Vitória aconselha Lurdes a con-
vencer Thelma a vender o restau-
rante. Magno se preocupa com a 
ausência de Betina no hospital. 
Vicente procura Álvaro, e Aman-
da registra. Álvaro humilha Vi-
cente. Vitória apresenta Lucas a 
Lurdes, e afirma que o advogado 
cuidará do caso de Sandro. Betina 
desiste de prestar queixa contra 
Vicente, e Magno se preocupa. 
Eunice repreende Camila por sua 
atitude com Loyane. Davi con-
ta para Miguel que terá um bebê 
com Vitória. Lídia e Raul se divor-
ciam. Durval reconhece Thelma, e 
os dois se aproximam. Davi pede 
Vitória em namoro. Sandro pede 
que Lurdes faça uma entrega 
para Marconi.

Lurdes aceita ajudar Sandro. 
Thelma grava vídeos para Danilo.

Vencedora do BBB, Cida conta como perdeu todo
o prêmio de 500 mil reais

Depois de 15 anos, a ex-babá 
rompeu o silêncio e contou sua 
história no programa “Domin-
go Show”, exibido ontem (01), 
pela Record TV. Emocionada, ela 
mostrou sua humilde residência 
e explicou como perdeu a quan-
tia de R$500 mil que ganhou no 
reality.

Depois de fazer uma peque-
na tour pela casa de dois cômo-
dos que está terminando de con-
struir, Cida bateu um papo com o 
apresentador Geraldo Luís e rev-
elou a sequência de golpes que 
sofreu, após virar fiadora de uma 
ex-assessora e se ver obrigada a 
gastar grande parte do dinheiro 
acumulado.

“Conheci uma pessoa, que se 
dizia assessora, e ela pediu pra 
ser fiadora de uma casa dela no 
Recreio [Rio]“, afirmou, sem se-
gurar as lágrimas. “Resumindo 

tudo, essa pessoa não pagou o 
aluguel da casa em que ela esta-
va. 

Me colocaram na Justiça e 
negociei com a dona da proprie-
dade. Gastei um dinheirão na 
reforma da casa da mulher. E o 
acordo dela foi tirar meu nome 
do processo. Gastei o restante do 
dinheiro que tinha e ela não tirou. 
Fiz a reforma da casa dela e ela 
agiu de má-fé“, lamentou.

Acreditando que teria seu 
nome retirado do processo, Cida 
penhorou o único imóvel que 
havia comprado para si própria 
com o prêmio do programa – uma 
casa em Mangaratiba (RJ) com 
piscina, varanda, dois quartos 
e uma ampla sala – para poder 
arcar com os custos na Justiça.

Além disso, a ex-babá 
também precisou gastar mui-
to com advogados depois que 

um ex-companheiro entrou com 
pedido na Justiça, tentando obter 
metade do prêmio da moça. Cida, 
por fim, ainda ajudou financeira-
mente alguns parentes e amigos.

Hoje ela vive de forma muito 
humilde com a família, susten-
tada pelo marido motoboy, que 

ganha cerca de R$ 1.500 por mês, 
segundo o UOL. A ex-milionária 
divide uma quitinete com mais 
dois filhos, frutos de um antigo 
relacionamento, que recebem 
pensão. Sem um emprego fixo, 
ela contribui com o orçamento da 
casa vendendo bolos em potes.
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Na próxima segunda-feira, 
dia 09, o Projeto Bento In Concert 
promoverá um concerto e ensaio 
aberto ao público da Orquestra 
de Câmara de Bento, com entrada 
gratuita na Abraçaí.

A Orquestra de Câmara Ben-
to que é composta por 15 músicos 
se apresentou pela primeira vez 
em 20 de julho de 2019, e desde 
então é a protagonista do Pro-
jeto Bento In Concert, que uma 

Orquestra de Câmara
de Bento se apresenta
na Abaçaí

realização da Casa das Artes em 
parceria com o Ministério da Ci-
dadania. Durante a apresentação 
do dia 09, serão apresentados os 
números: Sinfonia em Sol Menor 
K 550; Cavalleria Rusticana; St. 
Poul Suite; Jesus Blebeit Meine 
Feude; Serenade In G; Concerto 
In Mi Maggiore; Per Violino, Archi 
e Organo – O Cembalo; La prima-
vera; Piratas do Caribe e The 
Typewriter. 

A última edição do Café com 
Memória deste ano acontecerá 
no Vale dos Vinhedos no dia 13 de 
dezembro com o tema principal 
“Histórias dos Corais de Bento 
Gonçalves”. O evento tem como 
principal objetivo reunir depois 
sobre a trajetória percorrida pelo 
canto de coral na capital do vinho.

Geraldo Farina relatará ao 
público suas experiência como 
como maestro de diferentes gru-
pos de canto de Bento Gonçalves.

O Café com Memória inicia às 
17h e é um evento gratuito, aber-

História dos corais será 
contada no último Café 
com Memória do ano

to para toda a comunidade. Mais 
informações pelo telefone (54) 
3451-1773 ou pelo e-mail museu-
doimigrante@bentogoncalves.
rs.gov.br

Serviço
O que: Café com Memória 

– “História dos Corais de Bento 
Gonçalves”

Quando: 13 de dezembro
Horário: 17h
Onde: Ponto de Cultura Vale 

dos Vinhedos – ao lado da Igreja 
do Vinho, Comunidade das Neves

Geraldo Farina se despediu da regência do Coral do Vale dos Vinhedos em 2018, 
passando as baquetas para sua filha, Camila Farina



///  Trends  ///  Gazeta   /// 06 de dezembro de 2019diy

Com apenas dois ingredi-
entes ( amido de milho e cola)   
você faz uma versão caseira da 
cerâmica. Ela vai se comportar 
como a maioria das fórmulas 
comerciais, mas pode encolher, 
o que não acontece com o pro-
duto comprado em lojas.O efei-
to será mínimo, mas lembre-se 
dele ao trabalhar nos projetos. 
Você pode fazer uma escultura de 
teste primeiro para medir quanto 
a peça final vai encolher.

Talvez seja melhor fazer os 
projetos um pouco maiores do 
que o pretendido para que, quan-
do eles encolherem, fiquem do 
tamanho certo. Mas a economia 
vai valer à pena.

Receita e modo de fazer
Despeje 3/4 de xícara de 

cola e 1 xícara de amido de mil-
ho em uma panela antiaderente. 
Durante este passo, deixe a pan-
ela na bancada ou no fogão, mas 
com o fogo apagado. Mexa até 
misturar bem. A melhor cola para 
esta receita é a cola de PVA para 
madeira, mas a cola cascorex  
também  é bem boa. A cerâmica 
feita com a cola escolar pode fic-
ar um pouco mais frágil do que 
aquela feita com cola para ma-
deira.

 Acrescente 2 colheres de 
sopa de óleo mineral e 1 colher de 
sopa (15 ml) de suco de limão à 
mistura de cola e amido. Mexa até 
misturar completamente. Se não 
encontrar óleo mineral puro, use 
óleo de petróleo ou óleo corporal 
infantil como substituto. Se quis-
er, coloque corante alimentício 
ou tinta acrílica na mistura para 
dar cor a ela. Cuidado para não 
exagerar na tinta, ou você pode 
alterar a textura. Se quiser que 
as cores fiquem fortes, é melhor 
pintar o projeto depois de pron-
to Passe a panela para o fogão e 
cozinhe em fogo brando. Mexa a 
mistura constantemente durante 
o aquecimento para manter os 
ingredientes líquidos em movi-
mento. Não pare de mexer para 
não comprometer a textura da 
cerâmica.

Continue mexendo até que a 
mistura se pareça com um purê 
de batatas. Quando ela chegar 
nessa consistência, tire a panela 
do fogo e coloque sobre uma su-
perfície plana e fria. Coloque uma 
toalha ou um descanso de panela 
sobre a bancada para proteger 
a superfície.Jogue um pouquin-
ho de óleo mineral na cerâmica 
pastosa. O óleo vai cobrir e un-
tar suas mãos conforme você 
amassa a cerâmica, de modo que 
ela não grude.

Passe a massa para a banca-
da para trabalhar com ela. Faça 
isso enquanto a cerâmica esti-
ver quente, mas aguarde alguns 
minutos para que a temperatura 
dela caia um pouco e chegue a 
um nível seguro o bastante para 
o toque. Você também pode fazer 
a mesma coisa usando luvas de 
borracha para proteger as mãos.

Amasse a cerâmica até 
deixá-la uniforme. A consistên-
cia deverá ficar parecida com a 
de uma massa de pizza bem tra-
balhada e bem misturada. Quan-

Como fazer cerâmica plástica caseira (biscuit)
do terminar, faça uma bola de 
cerâmica. Guarde a massa pronta 
em um saco plástico com fecho 
que possa ir à geladeira. Para 
manter a cerâmica fresca e evitar 
que ela endureça, tire o máximo 
de ar possível do saco antes de 
fechá-lo e guardá-lo. Se a massa 
ainda estiver quente, coloque-a 
no saco, mas deixe uma pequena 
abertura. Depois que a cerâmica 
esfriar completamente, feche o 
resto do saco e guarde.

Use a massa para criar algu-
ma coisa. Agora que já preparou 
a massa, use-a para criar aquilo 
que quiser. Quando for trabalhar 
com ela, é bom passar um pouco 
de creme hidratante nas mãos 
para que fique mais fácil manipu-
lar. Deixe o projeto secar por pelo 
menos 24 horas ou mais, se ele 
ainda estiver úmido depois desse 
tempo.

Como Tingir a Massa 
Para tingir massa plástica 

ou massa de biscuit você pode 
usar tinta de tecido, tinta latex 
para artesanato, tinta a óleo, tin-
ta chache e corante para latex

 Prefira tingir a massa, no 
momento em que for começar a 
usar. Para que a massa não fique 
transparente, sempre coloque 
um pouco de tinta, na cor bran-
co de titânio. Ao colocar a tin-
ta, amasse bem, para que a cor 
fique bem uniforme e sem man-
chas. Quando fizer uma grande 
quantidade de peças iguais, tinja 
toda a massa de uma só vez, para 
que não haja diferença na tonal-
idade de cores entre as peças.

Caso você deseje fazer peças 
pequenas ou única, tinja apenas a 
quantidade de massa necessária 
que irá utilizar para cada moti-
vo, porque as sobras de massa já 
tingidas endurecem mais rapid-
amente. Se desejar que as cores 
fiquem em um tom pastel (mais 
suaves), use o mínimo de tinta 
possível, tendo em vista que de-
pois que a peça seca totalmente, 
elas escurecem três vezes mais.

Evite usar muita tinta, para 
que a massa não resseque e ra-
che durante a modelagem. As 
sobras de massa já tingida, de-
vem ser guardadas embalada em 
filme plástico separadamente, 
evitando assim que uma grude 
nas outras, de cores diferente.
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Todos os pais desejam ter 
uma relação agradável e harmo-
niosa com os filhos. Todavia, vão 
surgindo tensões e conflitos no 
dia a dia. Em algumas ocasiões, 
a situação escapa do controle. 
Se você sente que o seu filho não 
te respeita, aqui damos algumas 
dicas para reverter esse quadro.

Disciplina e amor
Ao contrário do que se pen-

sa, o respeito aos pais não é algo 
inato. É um valor que deve ser 
transmitido e moldado desde 
bem pequenos nos filhos. Além 
da personalidade da criança 
(que pode ser temperamental 
em menor ou maior grau), o pon-
to-chave para criar um vínculo de 
respeito é a disciplina e o amor.

Embora pareçam conceitos 
opostos, a firmeza e a ternura 
podem e devem ser elementos 
complementares na educação. 
As crianças precisam ter limites, 
normas claras e coerentes que as 
ajudem a se desenvolver. Uma cri-
ança que careça dessas diretriz-
es essenciais crescerá em meio 
ao caos, e será muito mais difícil 
regular o comportamento dela.

Contudo, é igualmente im-
prescindível que a relação com 
os filhos seja baseada no amor 
e na compreensão. Dificilmente 
uma criança aprenderá a res-
peitar os pais se não receber 
o mesmo trato da parte deles.

Por outro lado, é muito 
mais provável que a criança não 
sinta necessidade de desafi-
ar os pais se os perceber como 
uma fonte de amor e proteção.

O meu filho realmente
não me respeita?
Em primeiro lugar, é 

necessário definir o que é des-
respeito. Às vezes, os pais po-
dem acabar esquecendo que 
as crianças são seres humanos 
com emoções próprias, com dias 
bons e ruins. Como todas as pes-
soas, elas passam por momen-
tos em que se sentem cansadas, 
de mau humor ou sem saber 
como lidar com a frustração.

Se os comportamentos in-
adequados dos filhos ocorrem 
de forma esporádica, os pais de-
vem se sentir como se estivesse 
no lugar deles. Falando com eles 
e buscando entender o que está 
acontecendo para, assim, funcio-
nar como contenção e ajudá-los 
a se expressar de outra maneira.

Por outro lado, se esse 
comportamento ocorrer com 
frequência e intensidade, será 
necessário intervir. Algumas 
das ações sobre as quais é 
preciso prestar atenção são:

O meu filho não me respeita. O que devo fazer?
Se os filhos desafiam os pais 

continuamente. De modo delib-
erado desobedecem para pôr a 
prova a sua autoridade, gerando 
uma luta de poderes. Se exigem 
que realize as vontades deles 
de forma imediata, ignorando os 
pais se negar a fazê-lo. Se man-
ifestam aborrecimento, jogando 
ou quebrando objetos, na ten-
tativa de impor a vontade de-
les. Se gritam ou usam palavras 
agressivas quando os pais ten-
tam estabelecer alguma norma

Servir de exemplo
O ponto-chave principal para 

incutir um comportamento res-
peitoso nos seus filhos é ser um 
modelo dessa conduta. Não é um 
assunto fácil, pois requer a von-
tade de manter a calma diante 
de qualquer situação de confli-
to. É imprescindível não perder 
o controle dos nervos com os 
filhos e, é claro, nunca agir com 
agressividade física ou verbal.

Além disso, precisa ter a in-
tegridade necessária para pedir 
desculpas aos filhos quando er-
rar. Ao normalizar esse compor-
tamento, evidencia-se um perfil 
mais humano e mostra-se que o 
arrependimento é um importante 
comportamento interpessoal.

Estabeleça limites
definidos
É realmente importante, 

como pais, estabelecer algu-
mas normas de comportamen-
to. As crianças normalmente 
não têm a percepção de quais 
tipos de ações são totalmente 
inaceitáveis e quais são apenas 
indesejáveis. Do mesmo modo, 
deverão estar cientes de que 
ultrapassar tais limites acarre-
tará consequências para elas.

Com relação à aplicação 
dessas normas, é importante 
considerar que deve ser fei-
ta de modo coerente. Ou seja, 
deve-se ter certeza de que 
sempre serão respeitadas. Se 
abrir uma exceção, perde-se 
credibilidade e consistência.

Escute-o e dialogue
com ele
Essas consequências não 

devem ser, de modo algum, uma 
forma de vingança ou de castigo, 
mas sim uma forma carinhosa de 
ensinar que as ações têm desdo-
bramentos. Busque estar sempre 
presente e disponível para os 
seus filhos. Pergunte às crianças 
sobre os sentimentos delas e ex-
presse os seus próprios. Tente 
chegar a um acordo com elas.

O melhor caminho para che-
gar aos filhos será sempre o 

amor e o respeito incondicion-
ais. Embora não seja a via mais 
rápida ou mais simples, é, sem 
dúvida, a que criará um laço 
emocional saudável entre todos.

Como ensinar as crianças 
a aceitar um “não”
Se todos os desejos dos 

filhos forem satisfeitos, as cri-
anças crescerão com uma baixa 
tolerância à frustração e não 
saberão enfrentar as dificuldades.

Todos nós conhecemos a 
amarga sensação quando não al-
cançamos os objetivos ou quan-
do as coisas não saem como 
esperamos. Se para nós, adul-
tos, não é fácil lidar com essas 
situações, podemos imaginar 
como é difícil para as crianças. 
Ensinar os filhos a aceitar um 
“não” vai prepará-los para a vida.

Tolerância à frustração
O conceito chave na hora 

de saber aceitar um “não” é a 
tolerância à frustração. A frus-
tração pode ser considerada 
como o acúmulo de sentimentos 
(tristeza, decepção, desilusão), 
provocado pela impossibilidade 
de satisfazer os nossos desejos.

Mas por que algumas pessoas 
assimilam melhor do que outras 
essas emoções? Principalmente, 
pelas experiências de vida.

Desde a infância vamos en-
frentando situações de vida 
com os recursos ensinados por 
nossos pais. Se eles não nos 
proporcionassem as ferramen-
tas adequadas, não saberíamos 
lidar com as dificuldades.

As crianças com pou-
ca tolerância à frustração são 
simplesmente seres que não 
contaram com normas claras 
e coerentes na sua vida. Sem-
pre tiveram de forma imedia-
ta tudo o que quiseram, sem 
vivenciar os limites do fracasso.

No fundo, são crianças in-
seguras e com baixa autoes-
tima, pois é preciso superar 
obstáculos para ir forjando 
um autoconceito positivo.

Aprenda a ouvi-lo
na essência
Com a correria e o es-

tresse do dia a dia, muitos 
pais acabam se esquecendo 
do quanto é importante ou-
vir o que os filhos têm a dizer. 

Mesmo tendo atividades e 
obrigações ressalto que é im-
portante encontrar tempo para 
dedicar-se a ouvir o que suas cri-
anças e adolescentes têm a dizer. 
Assim, ter um momento para se 
dedicar exclusivamente ao que 
ele tem a dizer é fundamental.

Crie uma rotina com um tem-
po dedicado para conversar com 
o seu filho e ouvi-lo, seja na volta 
do colégio, num momento de relax 
familiar, na hora do jantar, da lição 
de casa ou mesmo antes de dor-
mir. Haverá ocasiões em que ele 
contará situações mais simples, 
como algo que aconteceu na es-
cola, e outros em que poderá falar 
a respeito dos seus sentimentos. 

Independente do assunto 
tratado, isso irá ajudar a aprox-
imar vocês cada vez mais, fa-
zendo com que ele sinta confi-
ança em ti e assim, criem uma 
relação mais positiva entre vocês.

Empodere o seu Filho
Quando uma criança nasce, 

ela é influenciada por uma série 
de fatores externos, contudo, 
os pais sempre serão a princi-
pal fonte de conhecimento, in-
spiração e aprendizado dos filhos. 

Muitos, sem perceber, aca-
bam passando para os pequenos 
pensamentos e ideias limitantes, 
que comprometem o desenvolvi-
mento pessoal deles. Repetir que 
ele não sabe respeitar e obede-
cer, que tem uma inteligência 
limitada, que não é bonito ou não 
é capaz de fazer nada sozinho 
apenas fará com que a criança 
cresça acreditando em pensam-
entos negativos herdados de você 
e se torne um adulto inseguro.

O ideal, em primeiro plano, 
é sanar suas próprias lacunas 
emocionais em relação à sua in-
fância e às suas capacidades e 
habilidades para que não trans-
fira para os seus descendentes, 
crenças limitadoras e frus-
trações herdadas dos seus pais. 

O segundo passo é procu-
rar sempre mostrar ao seu filho 
que ele é capaz, talentoso, in-

teligente, criativo, bonito e que 
pode sim ir além. Quando tirar 
uma nota baixa na escola, por 
exemplo, incentive sua criança a 
se esforçar mais para conseguir 
se recuperar no próximo bime-
stre, mostre que ela é perfeit-
amente capaz de alcançar um 
bom resultado e ajude  a super-
ar os desafios nas matérias que 
ela apresenta mais dificuldades. 

Da mesma forma, quando 
agir com desobediência, mostre 
as consequências do seu erro 
e deixe clara a importância de 
agir com mais responsabilidade. 
Ao empoderar o seu filho, es-
tará lhe ajudando a fortalecer 
a sua autoestima e autoconfi-
ança e a ser mais consciente de 
que suas ações geram resulta-
dos, tanto bons quanto ruins.

Aceite que falhas irão
acontecer
Por mais que se esforce 

para ser o melhor pai ou a mel-
hor mãe que o seu filho pode 
ter, é necessário aceitar que fal-
has podem acontecer, tanto do 
seu lado quanto do dele. Con-
tudo, lembre-se sempre que a 
sua intenção positiva de acertar 
já vale muito e, de alguma for-
ma, será sentida pelo seu filho.

Quando perceber que falhou, 
chame-o para conversar, peça 
desculpas e, principalmente, se 
perdoe. Além de essa atitude faz-
er bem para ti e para o bom rel-
acionamento com o seu herdeiro, 
estará ensinando a ele através 
do exemplo que se deve sempre 
pedir perdão quando falhar, pois 
esse é um sinal de maturidade e 
evolução. Para ser um bom exem-
plo não é necessário ser perfeito, 
mas sim saber reconhecer e pedir 
desculpas ao cometer um erro.

Lembre-se que o amor sem-
pre será um excelente consel-
heiro em relação à educação dos 
seus filhos. E amar envolve dar 
carinho e atenção, mas, também 
ensinar sobre limites e ser fonte 
de inspiração e bons conselhos. 

Quanto mais próxi-
mo estiver dele, melhor será 
a relação de vocês. Experi-
mente e seja diariamente um 
pai e uma mãe extraordinários
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Hoje em dia os locais que 
disponibilizam USB parra carre-
gar celulares não são mais uma 
grande novidade, este tipo de 
tecnologia ficou comum, mas, 
estes dispositivos não trazem só 
vantagens, na verdade a sua uti-
lização pode ser bem insegura.

Os pontos de recargas espal-
hados por transportes públicos, 
bancos, shoppings, aviões, hotéis 
e demais locais, podem ser uma 
brecha para os hackers acessar e 
roubar dados. 

Neste sentido, para se pro-
teger de possíveis invasões, e 
continuar usando o mecanismo 
que facilita e muitas vezes ‘salva’ 
a vida, foram criados os bloquea-
dores de dados USB, conhecidos 
também como  "camisinhas de 
USB".

Mesmo não sendo uma novi-
dade, os dispositivos que estão 
no mercado há alguns anos, não 
são tão conhecidos, mas são 
muito eficientes na proteção de 
ataques cibernéticos que podem 
infectar eletrônicos de usuários.

Consequências
De acordo com Luke Sisak, 

assistente da Promotoria do Con-

Pesquisadores de uma em-
presa de segurança chamada 
Checkmarx alertaram que ex-
istem falhas em certos aplicativos 
que fazem com que a espionagem 
de usuários aconteça, essa falha 
muitas vezes tem relação com a 
autorização que os usuários dão 
para os aplicativos acessarem a 
câmara dos celulares.

Os aplicativos de câmera do 
Android armazenam fotos e víde-
os em um cartão SD e as infor-
mações que estão nesse cartão 
são pessoais e confidenciais, por 
este motivo o Google sempre que 
o usuário vai baixar um progra-
ma principalmente que acessa 
à câmera do aparelho, lhe apre-
senta um termo de permissões 
que o usuário deve concordar an-
tes de baixar.

Os pesquisadores da Check-
marx descobriram que alguns 
aplicativos burlam a rede de se-

A Toshiba, empresa japone-
sa de eletrônicos garante que o 
dispositivo possibilita até 99% de 
precisão no diagnóstico

 A empresa japonesa Toshiba 
desenvolveu a partir de um time 
de pesquisadores um aparelho 
capaz de detectar 13 tipos de 
câncer analisando uma gota de 
sangue em menos de duas horas, 
garantindo a precisão no diag-
nóstico de até 99%.

Além do rápido processo de 
diagnóstico, o aparelho auxiliar 
os médicos a descobrirem o cânc-
er em estágio, inicial, e como se 
sabe, assim aumentam as chanc-
es de cura em razão da precoce 
descoberta.

A empresa esclarece que o 
equipamento desenvolvido em 
parceria com a Universidade 

Proteja seus dados com a 
‘‘camisinha de USB”

dado de Los Angeles, nos EUA. 
as consequências de um ataque 
cibernético podem ser "devasta-
doras".

Sisak esclarece sobre os 
perigos: "Um simples carrega-
mento do seu dispositivo pode 
esvaziar sua conta bancária. Se 
os hackers conseguirem instalar 
o malware, eles podem bloquear 
seu telefone, roubar informações 
sensíveis, como dados de pas-
saporte ou endereço residencial”.

Um relatório de uma empre-
sa de tecnologia a International 
Business Machines - IBM, afirmou 
que: “Os ataques por softwares 
maliciosos sequestram o poder 
de computação, resultando em 
um consumo de capacidade com-
putacional para seus próprios fins 
e redução de recursos disponíveis 
aos usuários".

Neste sentido, o relatório in-
dica que houve um aumento na 
incidência de ataques contra o 
setor de transportes, o segundo 
mais vulnerável em 2018, depois 
do setor de serviços financeiros.

O documento aponta: "Não é 
apenas uma questão do grande 
volume de ataques, mas também 
da relevância das vítimas. Em 

2018, vimos mais brechas no 
setor de transportes do que nos 
anos anteriores”.

Como funcionam?
Os dispositivos são pequenos 

adaptadores USB portáteis que 
tem uma ponteira de entrada e 
saída que permite que os dispos-
itivos carreguem, mas impede a 
transferência de dados.

Outras recomendações
O seu celular tem funções de 

encriptação e autenticação que 
estão nos ajustes de segurança 
do aparelho, utilize-as para pro-
teger seus dados e arquivos;

Use um antivírus;
Não recarregue seu celular 

em computadores e pontos de re-
carga que não sejam de sua con-
fiança;

Caso você decida mesmo 
assim correr o risco e carregar o 
seu aparelho eletrônico em um 
local que não tem confiança, não 
desbloqueie o aparelho durante a 
recarga;

Faça a recarga com o aparel-
ho desligado;

Seja cauteloso ao instalar 
aplicativos.

Equipamento capaz de
detectar 13 tipos de câncer

Médica de Tóquio e o Instituto 
Nacional de Pesquisa de Câncer 
do Japão foi projetado para ex-
aminar os tipos e a concentração 
de moléculas de microRNA secre-
tadas no sangue pelas células 
cancerígenas.

Sendo assim, a tecnologia 
auxiliar na descoberta do câncer 
de estômago, esôfago, pulmão, 
fígado, vias biliares, pâncreas, in-
testino, ovário, próstata, bexiga e 
mama, além de sarcoma e glioma.

A Toshiba informou que o 
equipamento ainda está pas-
sando por testes antes de seu 
lançamento, que provavelmente 
acontecerá em 2020 e também 
apontou que o exame custaria 
em média 20.000 ienes, conver-
tendo em reais equivaleria à R$ 
518,00.

Bug em apps pode facilitar acesso
à galeria e até mesmo a câmeras

gurança e passam por cima da 
etapa em que é solicitada a per-
missão para acesso ao cartão de 
informações e à câmera do apa-
relho celular.

Sendo assim, um criminoso 
consegue copiar fotos, vídeos e 
ainda controlar a câmera do celu-
lar do usuário, com este mecanis-
mo o hacker poderia até mesmo 
gravar a tela do smartphone du-
rante chamadas de vídeo, arma-

zenar áudios não solicitados e ti-
rar fotos dos arredores da vítima.

De acordo com os pesquisa-
dores, milhões de usuários estão 
sujeitos e este bug, que pode 
acometer principalmente os apa-
relhos Google e Samsung.

Para evitar o problema, as 
empresas que relataram já ter 
lançado correções aos bugs, in-
dicam que os usuários façam a 
atualização do aparelho. 
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Parceiros Apple na China 
apontam indícios que a gigante 
empresa da Califórnia lançará o 
Iphone mais barato da história. 
Conforme informaram as fontes 
coletadas pelo Techtudo, o mod-
elo SE 2 deve chegar ao merca-
do custando menos de R$ 2 mil 
reais.

Um analista próximo da com-
panhia, o respeitado Ming-Chi 
Kuo,  apontou em suas redes 
sociais que a Apple entrou em 
contato com as empresas re-
sponsáveis pela montagem do 
celular e já começou a preparar 
o estoque de aparelhos. A Apple 
quer vender 30 milhões de uni-

Rumores apontam que 
Apple lançará o Iphone 
mais barato da história

dades do smartphone focado no 
custo-benefício. De acordo com 
Kuo, a fabricante pretende lançar 
o aparelho até o final de março de 
2020. Os rumores indicam que o 
Iphone SE2 te´ra um visual pare-
cido com o modelo 8, mas que que 
virá com uma tela de 4,7'' o que 
irá possibilitar um melhor preço, 
sem abrir mão de desemprenho e 
qualidade do processador.

A empresa americana ainda 
não confirmou o lançamento do 
aparelho nem tão pouco o preço 
do smartphone, que deve chegar 
ao mercado custando US$ 399, 
cerca de R$ 1.677 em conversão 
direta na cotação atual.

Uma pesquisa feita em 11 
países e comandada por uma das 
principais empresas de tecno-
logia do mundo, a International 
Business Machines –IBM, sobre 
privacidade de dados apontou em 
sua conclusão que os usuários 
de tecnologia estão insatisfeitos 
com a segurança de seus dados.

Cerca de 96% dos entrevis-
tados no Brasil, afirmam que as 
empresas não tratam suas infor-
mações como deveriam.

De acordo com João Rocha, 
responsável pela segurança digi-
tal da IBM no Brasil, sobre a Lei 
Geral de Proteção de Dados Pes-
soais - LGPDP, que passará vale 
em 2020 ele afirma: “Empresas 
que coletam, armazenam, ger-
enciam ou processam dados têm 
a obrigação de tratá-los com re-
sponsabilidade, e a LGPDP asse-

Pesquisa aponta que seis 
em cada 10 brasileiros já 
tiveram dados vazados

gurará isso. Por isso, é importante 
que as organizações comecem a 
se preparar o quanto antes e con-
centrem seus esforços na segu-
rança e privacidade”.

As empresas com filiais glo-
bais não terão problemas de ad-
equação com a nova legislação, já 
que em outros países dos EUA e 
União Europeia leis parecidas já 
estão em vigor.

A pesquisa da IBM indicou 
que seis em cada 10 brasileiros 
afirmaram que já tiveram seus 
dados vazados ou que conhecem 
alguém que já teve.

Além disso, os resultados no 
país demonstram que 50% dos 
entrevistados sabem que seus 
dados são compartilhados e que  
81% dos usuários perderam o 
controle de como os seus dados 
são usadas pelas empresas.

Uma pesquisa feita através 
de uma parceria entre o Bos-
ton Consulting Group e o The 
Network apontou que 65% dos 
profissionais brasileiros entrevis-
tados estão preocupados com a 
ascensão tecnológica no que se 
refere a automação, inteligência 
artificial, robótica e de que forma 
elas irão interferir em suas carrei-
ras e profissões no futuro.

Os mais de 366 mil entrevis-
tados de 197 países, com idades 
a partir de 20 anos, traçaram 
um parâmetro global e apontam 
a boa comunicação, adaptação 
e liderança como as principais 
qualidades para as carreiras no 
futuro.

De acordo com os pesquisa-
dores o Brasil foi líder em “pensa-
mento preocupado”, ficando bem 
acima da média global registrada 
em 49, com isso há também um 
reflexo na possível mudança de 
carreira, 75% dos entrevistados 
afirmaram estar pré-disposto a 
mudar.

Ainda em relação a pesquisa, 
cerca de 74% dos brasileiros en-

65% dos brasileiros se
preocupam com o impacto 
da ascensão tecnológica
em suas profissões

trevistados estão se atualizando 
e capacitando para atender as 
essas novas demandas, já que 
podem acontecer possíveis im-
pactos da tecnologia e da glo-
balização em suas carreiras.

Os resultados apontam que 
os  profissionais mais propen-
sos a mudar de área trabalham 

atualmente com: Vendas (75%), 
Administração (73%) e Serviços 
(73%). Os menos propensos at-
uam nos setores: Ciência (59%), 
TI (59%) e Jurídico (58%). Ob-
servou-se também que quanto 
maior o nível de escolaridade 
menor é o interesse e disponibili-
dade em mudar de profissão.

Para o FBI, o FaceApp repre-
senta uma ameaça em potencial 
à segurança de seus usuários. A 
constatação aparece em uma in-
vestigação preliminar conduzida 
pela agência a pedido do senador 
americano Chuck Schumer em 
julho, época em que o aplicativo 
de envelhecimento, rejuvenesci-
mento e mudança de gênero es-
tava bombando nos downloads. 
As relações com a Rússia, para 
os investigadores, são o principal 
problema.

Por mais que os desenvolve-
dores da aplicação já tenham ne-
gado mais de uma vez qualquer 
tipo de relação com o Kremlin, 
para o FBI qualquer solução que 
tenha sido desenvolvida na Rús-
sia pode ser considerada uma 
ameaça em potencial. Isso se tor-
na particularmente verdade com 
uma análise dos termos de uso 
e privacidade do FaceApp, assim 
como os dados coletados por ele 
para aplicação dos filtros que en-
cantaram os usuários em meados 
deste ano.

O principal ponto de fricção 
aqui é o armazenamento das fo-
tos tiradas pelos usuários para 
aplicação do efeito. Ao mesmo 
tempo em que é claro quanto ao 
fato de não possuir qualquer li-
gação com o governo russo, o 
FaceApp também é pouco preci-
so, afirmando que todo o proces-
samento de imagens acontece na 
nuvem e que as selfies produzi-

FBI manda recado para quem
usa FaceApp

das pelos utilizadores “podem” 
ser armazenadas no mesmo sis-
tema para fins de pesquisa e mel-
horia da solução.

É aqui que entra o problema 
para o FBI, que associa essa cole-
ta ao uso cada vez mais ostensivo 
de biometria facial pelo governo 
da Rússia. Por lá, essa solução 
é utilizada principalmente para 
controle de fronteiras, mas 
também pode ser usada vigilância 
e espionagem. A recomendação 
das autoridades é que o FaceApp, 
bem como outros aplicativos da 
mesma categoria, seja apagado 
pelos utilizadores.

O relatório não entra em 
detalhes sobre que tipo de ex-
ploração estaria sendo realizada 
com os dados dos usuários, afir-
mando apenas que a Rússia man-
tém uma ostensiva operação de 

vigilância e citou leis do país, que 
não exigem autorização para que 
o governo acesse dados das em-
presas de telefonia e desenvolve-
dores de apps. O FBI vai além, 
afirmando que os usuários devem 
pensar duas vezes antes de baix-
ar qualquer solução que tenha 
sido desenvolvida em países con-
siderados como hostis.

A equipe do FaceApp não 
se pronunciou sobre o assunto. 
No passado, os desenvolvedores 
já negaram veementemente 
qualquer relação com o governo 
da Rússia, enquanto afirmaram 
que os dados dos usuários esta-
vam seguros e eram usados ap-
enas para fins de aprimoramento 
da própria inteligência artificial 
que aplica os efeitos, sem com-
partilhamento para fins de vig-
ilância, publicidade ou qualquer 
outro tipo de ação.
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Pele de porcelana, de bum-
bum de neném, perfeita, todos 
esses podem ser adjetivos para 
a pele das coreanas. Quem nun-
ca quis ter uma pele igual a das 
asiáticas? Por esse motivo vários 
blogs e até mesmo a indústria de 
beleza e cosméticos está voltada 
aos protocolos de beleza delas.

Uma pele igual a das core-
anas pode ser difícil, afinal, o cli-
ma asiático e a própria genética 
delas é bem diferente das encon-
tradas no Brasil, mas, é possível 
adaptar e ter uma pele bonita e 
saudável com os produtos e clima 
tropical basta adaptar e usar ao 
seu favor os protocolos de beleza 
das asiáticas.

Etapas
As principais etapas do 

skin care coreano são: retirar a 
maquiagem, lavar o rosto, es-
foliar, tonificar, preparar a pele 
com um óleo, fazer uma máscara 
facial, hidratar o rosto com um 
sérum, cuidar da região dos ol-
hos, hidratar o rosto com um hi-
dratante, e por fim aplicar o pro-
tetor solar. Adapte esses passos 
para sua realidade:

Retirar a maquiagem
Este é o primeiro passo na 

rotina de cuidados com a pele de 
muitas mulheres, e, para algumas 
os cuidados ‘param por aí’, no 
protocolo de beleza das coreanas 
não é assim, este é o primeiro de 
10 passos. As asiáticas usam pro-
dutos de limpeza da pele a base 
de óleo, mas como no Brasil o 
clima é em sua maioria quente e 
úmido, fazendo com que as bra-
sileiras tenham mais tendência a 
mais oleosidade, esta etapa pode 
ser feita com um produto inter-
mediário, como a água micelar, 
que ajuda a retirada das impure-
zas e da maquiagem sem deixar o 
rosto com aspecto gorduroso.

Higienização
Depois da pele limpa é 

necessário lavar o rosto como 
de costume, com o sabonete de 
rosto, espuma ou gel de limpeza 
de sua preferência, o importante 

Simplifique o ritual de beleza das coreanas
e garanta uma pele impecável

nesta etapa é retirar os vestígios 
do produto anterior.

Esfoliação
A esfoliação garante uma 

limpeza mais profunda e a reti-
rada de células mortas do rosto, 
ela podem ser feita todos os dias 
desde que com produtos e mov-
imentos suaves. Nesta etapa até 
mesmo uma esfoliação caseira 
pode funcionar muito bem, na in-
ternet tem várias receitinhas.

Tonificação
Após os passos anteriores, é 

muito importante que um tôni-
co que reequilibre o PH da sua 
pele seja aplicado, ele garantirá  
também que resquícios de outros 
produtos, que já cumpriram o seu 
papel seja retirados.

Máscara
As coreanas usam máscaras 

faciais todos os dias, mas, não é 
necessário, você pode escolher 
um dia e aplicar uma de efeito 
mais turbinado, existem muitas 
boas opções no mercado.

Essência
A rotina de beleza delas in-

clui a aplicação de uma essência 
que tem ativos hidratantes e rep-
aradores, com uma textura mais 
aguada que um sérum. Você pode 
substituir este produto por um 
sérum antioxidante.

Tratamento
Nesta etapa você pode usar 

os produtos específicos para suas 
necessidades. Seja acne, melas-
ma, rugas, manchas . De acordo 
com o recomendado pelo seu 
dermatologista.

Creme para
a área dos olhos
Aplique um creme para área 

dos olhos, sempre com muita 
delicadeza, use o dedo anelar e 
dê leves batidinhas ao redor da 
região.

Hidratação
Outro passo comum, que 

muitas pessoas já fazem é a apli-

cação do hidratante para toda a 
área do rosto. Neste momento 
você deve escolher um hidratante 
que se adeque melhor ao seu tipo 
de pele, seja ele em textura de 
sérum, creme ou gel.

 
Proteção solar/máscara
Por último, mas não menos 

importante na rotina do dia, é fun-
damental a aplicação do protetor 
solar, seja ele com cor ou sem, o 
que já pode te ajudar na próxima 
etapa a da maquiagem, mas isso 
já é assunto para outra pauta. Se 
for a noite, as coreanas aplicam 
ainda uma nova máscara. Sim, 
elas amam máscaras! De todas 
as cores acabamentos e cheiros, 
mas, esta etapa você pode pular, 
e parar pelo hidratante, caso es-
teja no protocolo noturno.

As espumas auxiliam na limpeza e podem ser substituitas por sabonetes faciais

As tão queridinhas máscaras coreanas, elas usam todos os dias, até mesmo de dia e a noite

No protocolo de beleza do dia, o último passo é a aplicação do protetor solar, 
pesquise e descubra qual o ideal para o seu tipo de pele

Existem muitas opções de água micelar no mercado, desde as mais caras até as mais em conta
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As opções da marca que 
lançou os massageadores de 
limpeza facial, a Foreo, são in-
úmeras, que vão desde R$ 
300,00 até R$ 1.300,00 cada 
uma com uma com tecnologia e 
potencialidades diferentes.

Elas atendem as diversas de-
mandas, por isso é preciso uma 
pesquisa mais detalhada para de-
scobrir qual Foreo pode te trazer 
mais benefícios e também qual 
delas cabe no seu orçamento.

Foreo
A Foreo tem disponíveis seis  

escovas de limpeza facial que es-
tão à venda no Brasil.

A proposta apresentada pela 
marca é que o usuário otimize o 
seu tempo e tenha uma rotina de 
cuidados com a pele que dura ap-
enas um minuto.

LUNA play plus - R$ 299
O LUNA play plus é o mais 

barato da linha de massagea-
dores, é resistente à água e sua 
bateria é composta por pilhas 
AAA. De acordo com o fabricante 
este modelo pode ser usado em 
todos os tipos de pele, por até 
duas vezes ao dia. Eles explicam 
que os filamentos mais finos são 
ideais para limpar peles sensíveis 
e normais de regiões mais amp-
las como as bochechas e a testa, 
enquanto os filamentos mais esp-
essos realizam uma limpeza pro-
funda e precisa de regiões como 
a zona-T. 

 LUNA go - R$ 499
 O Luna go é o menor mod-

elo da linha, e promete limpeza 
suave e eficiente com um tama-
nho compacto,a nmarca garante 
que este modelo alia a tecnologia 
de limpeza e massagem avançada 
num aparelho que é do tamanho 
de um disco de algodão. Recar-
regável, é possível usar o LUNA 
go até 60 vezes, sem a necessi-
dade de carregamento. O preço 
sugerido é R$ 499.

A fabricante garante: “O Luna 
go vai ajuda-lo a prevenir a acne 
e relaxar a pele em  qualquer hora 
do dia”.

 LUNA fofo - R$ 499 
O Luna fofo é a primeira es-

cova de limpeza facial com in-
teligência artificial. Ela analisa 
a pele do usuário e oferece uma 
rotina personalizada de acordo 
com a necessidade do dia. A Foreo 
garante que o LUNA fofo ajuda a 
monitorar os níveis de hidratação 
da pele, transmitindo os resulta-
dos direto para um aplicativo que 
está disponível para Andoid e iOS.

Segundo a Foreo “o aparel-
ho rastreia e responde a fatores 
internos e externos que afetam 
a saúde da pele, inclusive mu-
danças no clima, na dieta e na 
ingestão de água, para a melhor 
pele possível onde quer que você 
vá”. Seu preço sugerido é de R$ 
499.

LUNA mini 2 - R$ 799

Aparelhos eletrônicos que prometem auxiliar 
na limpeza da pele através de pulsações

A escova de limpeza facial 
que garante até oito intensidades 
ajustáveis, possibilitando uma 
limpeza adaptável e personaliza-
da, o Luna Mini 2 é o mais vendi-
do da marca no Brasil.  Além de 
massagear o aparelho promove 
esfoliação e avisa o usuário o mo-
mento que ele deve mudar a área 
de atuação do aparelho em cada 
parte do rosto. 

A marca garante que com ap-
enas um minuto de uso o produto 
já apresenta resultados e deixa 
sua pele mais macia, suave, viva 
e firma. A Foreo afirma que a sua 
bateria pode durar até 300 usos, 
sem a necessidade de carrega-
mento. O preço sugerido é R$ 
799.

LUNA 2 - R$ 999
Além de todos os benefícios 

de limpeza, através de 8 mil pul-
sações pór minuto o Luna 2 pro-
mete aliar a limpeza, esfoliação 
com o modo antienvelhecimento 
através da aplicação da superfície 
suave do produto nas áreas pro-
pensas à rugas durante 1 minuto.

O modelo tem quatro cores 
disponíveis, sendo cada uma 
delas voltada a um tipo específico 
de pele. O aparelho recarregável 
que suporta até 450 usos sem 
carregar está à venda no Brasil 
por R$ 999.

LUNA 3 - R$ 1.199
O último lançamento da mar-

ca foi o Luna 3 que agrega 16 
níveis diferentes de pulsações, 
garantindo a eliminação de sujei-
ras e germes com quatro técnicas 
de massagem que deixam a apele 
instantaneamente relaxada.

 O Luna 3 possui filamentos 
em silicone mais compridos e 
mais macios, além de uma área 
30% maior do que a do Luna 2, o 
que garante maios alcance possi-
bilitando uma limpeza mas ráp-
ida, delicada e profunda. O apa-
relho recarregável que suporta 
até 650 usos sem carregar está à 
venda no Brasil por R$ 1.199.

Além da marca sueca que 
lançou a limpeza com pulsação, 
existem outras opções com 
preços bem mais acessíveis no 
mercado, saiba um pouco sobre 
algumas delas.

Panvel - R$ 89,97
O  massageador para 

Limpeza Facial Panvel possui cer-
das de silicone  e de acordo com o 
fabricante promove de lado uma 
limpeza profunda, diminuindo a 
aparência dos poros, além de re-
mover impurezas e resíduos de 
maquiagem e o do outro, a textura 
e a alta frequência das vibrações 
ativa a circulação sanguínea, mel-
horando a absorção de cremes e 
tratamentos faciais. O aparelho 
que funciona com duas pilha AAA  
é resistente à agua mas não pode 
ser submerso.

Avon - R$ 100,00
O Alfa da Avon promete uma 

limpeza facial profunda através 

de “pulsações delicadas que 
ajudam a remover as impurezas”, 
segundo a empresa, o produto 
que é a prova d’água tem alta efi-
ciência para remover sujeira, ole-
osidade e maquiagem.

Xiaomi - R$ 170,00
Embora leve o nome da con-

hecida empresa de aparelhos 
eletrônicos, a Xiaomi Inface não 
faz parte da linha de produtos da 
empresa, mas as resenhas en-
contradas sobre ela na internet 
revelam que a escova tem uma 
qualidade bem melhor do que 
as “Fake Foreo”, que têm preços 
bem acessíveis e são vendidas 
em camelôs. A escova de limpeza 
Inface promete uma limpeza 
profunda através de pulsações 
sônicas que são emitidas através 
de filamentos de silicone macios 
usados para desobstruir os poros 
de maneira delicada e remover 
até 99,5% da sujeira e óleo. A Xiaomi Inface é vendida no mercado livre por cerca de R$ 170,00

A Foreo Luna Go é vendida por cerca de R$ 499,00

O aparelho de limpeza facil Alfa da Avon é vendido
por R$ 100,00

O massageador da Panvel custa R$ 89,97 no site 
da marca



///  Trends  ///  Gazeta   /// 06 de dezembro de 2019kids

A prendinha linda Maria Julia - Maju, filha de Lisieux de Araújo e Mario 
Ferreira

A inteligência tem sido 
definida popularmente e ao lon-
go da história, de muitas formas 
complexas. Algumas vezes an-
tagônicas e, outras vezes, para-
doxais. Partindo destas variantes, 
a inteligência é a capacidade de 
alguém para lidar com a lógica, a 
abstração, a memorização, a com-
preensão, o  autoconhecimento, 
a comunicação, o aprendizado, 
o controle emocional, o planeja-
mento, a resolução de problemas, 
a perspicácia, a prudência, a sen-
satez, a espera…

Sendo assim, todos nós so-
mos portadores de inteligência.  A 
diferença é que alguns a estimula 
um pouco mais que os outros.

Um estudo elaborado por 
um grupo de cientistas do De-
partamento de Antropologia da 
Universidade de Coimbra e pub-
licado em The Wall Street Jour-
nal  mostra que herdamos os 
genes da inteligência de nossas 
mães. O estudo fala sobre o pa-
pel da seleção sexual na evolução 
da inteligência humana. Em 
declarações, um dos especialis-
ta da equipe, Hamilton Correia, 
explicou que “contrariamente 
à teoria atual, segundo a qual a 
inteligência é determinada por 
cerca de uma centena de genes”, 
os cientistas de Coimbra desco-
briram que afinal “existem apenas 
um ou dois genes responsáveis 
pela inteligência de cada um dos 
indivíduos e estes genes proveem 
da mãe”.

“A semelhança do que já se 
tinha verificado nos estudos com 

Crianças herdam a inteligência da mãe

ratos, também nos humanos são 
as mulheres que transmitem os 
genes da inteligência aos seus 
filhos”, explica Hamilton Correia, 
adiantando que “se tivermos uma 
mãe inteligente temos 80% de 
possibilidades de também ser-
mos inteligentes”.

Este trabalho, desenvolvido 
ao longo de dois anos, teve por 
base uma amostra de 66.598 
casais portugueses. E revelar-
am  que os homens dão uma im-
portância maior à inteligência do 
que as mulheres. “As análises que 
efetuamos em relação aos casais 
portugueses mostram que os 
homens preferem se casar com 
mulheres até três vezes mais in-
teligentes que eles”.

O investigador esclarece, 
porém, que este estudo não vem 
afirmar que as mulheres podem 
ser mais inteligentes que os 
homens ou vice-versa. Trata-se 

apenas de um fator genético tal 
qual a produção de espermato-
zoides x e y que são determi-
nantes do sexo da criança e quem 
os têm é homem e não a mulher. 

“A média de inteligência geral 
não é diferente entre os dois sex-
os, contudo em casos extremos, 
verificam-se mais no sexo mascu-
lino, ou seja, existem muito mais 
gênios e deficientes mentais no 
sexo masculino”.

Os resultados do estudo efet-
uado pela equipe Coimbra reve-
lam que “pode existir uma razão 
biológica para que o insucesso 
escolar seja sobretudo um prob-
lema do sexo masculino”.

Por conseguinte, e como ex-
plica Hamilton Correia, quando 
o gene da inteligência for mais 
pesquisado “muitos dos proble-
mas associados a dificuldades 
cognitivas, como o insucesso es-
colar, poderão ser resolvidos”.

Você sabia que tirar féri-
as com seus filhos os ajuda a 
melhorar o QI, a criatividade e 
também reforça os laços famil-
iares? Férias afetam o desen-
volvimento e influenciam posi-
tivamente. Ao contrário do que 
você pode pensar, as férias não 
significam uma “suspensão do 
aprendizado”, longe disso.

Elas representam uma out-
ra maneira de estimular as cri-
anças para que possam absorver 
o conhecimento escolar futuro. 
Também representam a opor-
tunidade de colocar em prática o 
que elas já sabem. Então, férias 
não são uma interferência ou um 
capricho. São necessárias e opor-
tunas.

O que dizem
os especialistas
Especialistas em educação 

infantil determinaram uma série 
de benefícios ligados às férias 
que melhoram o aprendizado em 
suas muitas facetas e, até mes-
mo, ajudam a fortalecer os laços 
familiares. Há muitos benefícios 
causados pelas férias e, a seguir, 
analisaremos alguns dos mais im-
portantes.

O fato de tirar férias e, em 
geral, desfrutar de períodos de 
descanso, dá a crianças e adultos 
a oportunidade de se libertar do 
estresse acumulado de cumprir 
suas obrigações. E enquanto nos-
sos filhos passarão algumas sem-

Férias com crianças melhora o QI
anas longe de livros e trabalhos 
de casa, os estímulos que rece-
berão durante as férias favore-
cerão sua vontade de aprender a 
voltar para a escola.

Como as férias afetam
o desenvolvimento
das crianças?
De acordo com especialis-

tas em aprendizagem cognitiva, 
existem cinco áreas específicas 
que se beneficiam durante os 
períodos de descanso, lazer e 
recreação. Elas são as seguintes:

O QI; a capacidade de se 
concentrar; a consolidação do 
personagem; capacidade de se 
livrar do estresse; capacidade de 
criar laços afetivos com pessoas 
e lugares. Isso acontece porque, 
no tempo livre que têm durante 
as férias para brincar, as crianças 
liberam neuroquímicos que as 
estimulam a buscar a emoção 
por meio da experimentação e do 
contato com o meio ambiente, o 
que se traduz, mais tarde, como 
melhor desenvolvimento dos 
neurônios e das conexões cere-
brais.

Abaixo, vamos detalhar algu-
mas das experiências que o seu 
filho pode ter durante as férias 
e a que vínculo cognitivo elas se 
relacionam em particular. Você 
descobrirá que, por trás de mui-
tas atividades aparentemente 
recreativas e simples, há vários 
benefícios subjacentes que valem 

a pena serem promovidos.

Experiências
e vínculo cognitivo
Lembrar-se de lugares visita-

dos = Memória. Sentimentos de 
proximidade = Criação de laços 
afetivos. Brincadeiras em es-
paços abertos = Capacidade de 
concentração. Risos e emoções 
positivas = Capacidade de se 
livrar das coisas ruins. A espera e 
o planejamento da viagem ajuda 
a combater o déficit de atenção e 
a hiperatividade = Capacidade de 
concentração. Estímulo do lobo 
frontal = Coeficiente intelectual. 
Interação com outras crianças = 
Desenvolvimento social. 

Agora, para que esses es-
tímulos sejam liberados e ativem 
as habilidades cognitivas doas 
crianças, é necessário incentivar 
durante as férias atividades rec-
reativas que as mantenham mo-
tivadas.

Atividades que
estimulam o
desenvolvimento
das crianças
Brincadeiras ao ar livre são 

ótimas para estimular as cri-
anças. Além disso, realize peças 
ou danças com irmãos, primos 
ou amigos. Brincar com jogos de 
tabuleiro ou fazer competições 
de videogame é muito positivo 
para elas, além de divertido, é 
claro.

Passeios na natureza e visitas 
a zoológicos em família também 
são estimulantes e muito posi-
tivos para o seu desenvolvimento, 
principalmente em idade precoce. 
Por outro lado, shows de mágica, 
concertos, peças teatrais e visitas 
a museus são uma boa maneira 
de entreter as crianças e “des-
pertar” seu interesse pelo mundo 
que envolve seus sentidos. Por 
sua vez, as atividades esportivas 
também são muito benéficas. Tais 
como: natação, futebol, tênis ou o 

que chama a atenção do seu fil-
ho. Claro, não se trata apenas de 
crianças praticando essas ativ-
idades, mas de compartilhá-las 
com a família ou amigos.

Lembre-se de que as féri-
as são o momento perfeito para 
fortalecer o afeto e cultivar a 
autoestima. É importante que as 
crianças se sintam importantes e 
que sejam participantes da uni-
dade que simboliza a família, pois 
isso as ajudará a ter interações 
saudáveis   na escola.



///  Trends  ///  Gazeta   /// 06 de dezembro de 2019 pets

Como evitar que o cão peça comida
enquanto comemos

É algo realmente incômo-
do que o nosso cão peça comida 
como um desesperado quando 
estamos sentados à mesa. Al-
guns, inclusive quando já termi-
namos de comer. Mas eles fazem 
o possível para que tenhamos dó 
deles para receberem um pouco 
do que estamos comendo. Neste 
artigo, contaremos a você como 
fazer para que seu animal de es-
timação fique longe quando você 
está comendo.

É normal que o 
cão peça comida sempre?
Ainda que seja um hábito que 

nos incomode e que desejamos 
erradicar de nosso peludo, a ver-
dade é que não podemos lhe cul-
par por isso. É basicamente uma 
questão de instinto que, ainda 
que possa ser “escondida” com o 
treinamento, em algum momento 
poderá vir à tona de novo.

Pense em sua reação quan-
do em casa estão preparando 
uma deliciosa refeição… o que 
você faz? Vai à cozinha! No caso 
dos cães ocorre o mesmo: eles 
querem ver do que o dono está 
desfrutando e, principalmente, 
querem provar um pouco desse 
delicioso manjar… inclusive até 
se não for bom para eles!

Talvez você não se incomode 
tanto que seu cão peça comida 
quando você se senta para jantar. 
No entanto, o problema começa 
se, por exemplo, você tem convi-
dados em casa e, nesse momen-
to também, seu cão irá fazer sua 
melhor cara de “gato do Shrek” 
para conseguir um pouquinho do 
frango deles, um osso ou uma fa-
tia de pão.

Os cães “gulosos” são expe-
rientes e sabem o que fazer para 
conseguir o que querem. E se em 
casa há crianças, elas serão as 
principais cúmplices, dando-lhe 
algo do próprio prato por debaixo 
da mesa.

Como prevenir a
“mendicância” do cão
Eles sabem como nos faz-

er fraquejar e aceitar sua chan-
tagem. Fazem carinha de triste, 
choram… às vezes, inclusive nos 
chamam a atenção com suas 
patinhas. Mas devemos resistir 
à tentação de darmos comida a 
eles, porque isso incentiva o háb-
ito.

Ainda que o melhor seria 
ensinar-lhes desde filhotes para 
que não peçam comida de nosso 
prato, muitas vezes este hábito 
eles adquiriram quando tinham 
poucos anos de vida. Para que 
você não se sinta o pior dono do 
mundo por não compartilhar seus 
alimentos com seu pet, preste at-
enção a estes conselhos:

Afaste o cão da mesa
Quando ele apoiar as patas 

dianteiras na mesa, devemos 
tirá-lo de lá com um simples mov-
imento de braço. Isto deverá ser 
repetido várias vezes e por vários 
dias. Depois de uma semana ou 
duas, o cão entenderá que isso 
é algo proibido. Acompanhado 
do movimento do braço, diga um 
“não” efusivo e direto.

Coloque uma barreira
Se isso não funcionar, você 

terá que colocar uma espécie de 
barricada ou barreira para que 

ele não chegue à mesa ou ao seu 
redor. Por exemplo, feche a porta 
da cozinha, coloque portões para 
bebês, ou até o deixe no terraço 
ou no pátio. Talvez isso possa 
parecer um pouco grosseiro ou 
desalmado, mas assim se evitará 
o incômodo ato do animal pedin-
do comida o tempo todo.

Dê de comer a ele antes
ou durante a refeição
Muitos cães terminam a 

refeição deles em questão de 
segundos, mas há outros que, 
talvez, precisem de alguns minu-
tos para engolir tudo. Uma boa id-
eia é servir-lhes a ração ao mes-
mo tempo que colocamos a nossa 
comida na mesa. Assim, teremos 
alguns minutos de tranquilidade. 
Outra opção é aproveitar que ele 
nos pede alimentos para irmos 
até seu comedouro e lhe encher 
o prato. Assim, o animal entend-
erá as diferenças entre os menus 
caninos e humanos.

Mantenha-o distraído
Pode lhe dar um brinquedo, 

por exemplo, ou um desses ossos 
para mastigar, assim ele ficará 
distraído enquanto você come. 
Se você tem mais de um cão, este 
seria o momento ideal para que 
eles saíam para brincar no quin-
tal, no terraço ou na sacada.

Amarre-o perto de você
Esta opção pode ser um tan-

O nome dessa princesa, gatinha da Giovana e do Magno, fala por 
si só! Essa é a Bella.

to drástica, já que ele poderá latir 
ou chorar com mais efusividade, 
mas funciona em alguns casos. 
Coloque-o na correia e o amarre 

a alguns metros da mesa. Ao lado, 
coloque sua cama, para que ele es-
teja cômodo, bem como também o 
seu comedouro e o seu bebedouro.
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A linda Anne Elisa Pessetto, que está passando uma temporada na França,
aniversariou na última quarta-feira

Na segunda-feira, 2, foi a vez de receber os cumprimentos pelo aniversário, a 
competente assessora de comunicação,  Viviane Somacal

Também no domingo, 8, José Oro estará recebendo os cumprimentos por mais 
um aniversário

A professora, advogada e escritora Melissa Demari aniversariou na última
quarta-feira, dia 4, recebendo o carinho de familiares, colegas e amigos


