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A “nova maneira de fumar”, onde as crianças usam um
dispositivo alimentado por bateria que vaporiza produtos 
químicos com sabor de doces, nicotina, ou THC é fácil de
usar o que faz com que pareça ainda mais inofensivo para
as crianças e os adolescentes
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Você está disposto a desapegar de 
posturas e de comportamentos nocivos 
para seguir mais leve daqui para frente. 
Esteja atento às relações que tocam a 
sua imagem e que interferem em suas 
decisões. É inteligente da sua parte sair 
de campo e finalizar processos que não 
cabem mais neste novo ciclo. O céu ex-
ige de você maturidade! Tenha atenção 
com a irritação e com desafetos com 
pessoas de sua convivência. A semana 
não é fácil para o relacionamento. O céu 
aponta encerramentos importantes que 
devem ser encaminhados com sabedo-
ria para que as coisas boas fiquem.

O céu também aponta finalizações 
com pessoas que estão distantes e que 
interferem em sua forma de pensar e 
agir. A experiência vem mexendo mui-
to com o seu estado emocional e exige 
de você habilidades para interagir com 
medos e situações que bloqueiam uma 
atuação mais direta e desenvolta. O 
céu também retrata desafetos com um 
grupo de pessoas ou com situações que 
exigem de você uma postura diferente 
para investir e administrar os seus pro-
jetos. É preciso expressar o que pensa 
sobre as situações e as pessoas que o 
cercam.

Encerramentos de parceri-
as, contratos e relações no âmbito 
profissional. Se tiver funcionários, 
será uma semana significativa para 
avaliar as condições e finalizar sit-
uações que não cabem mais neste 
momento. Tenha atenção com a an-
siedade e com fatores que não estão 
totalmente sob seu controle. A saúde 
também deve ser levada em consid-
eração. Mas a semana é ótima para 
eliminar maus hábitos. O céu também 
fala sobre desafetos e situações que 
o desafiam em atividades com um 
grupo de pessoas.

A Lua Minguante desta semana 
traz encerramentos para o cônjuge 
e para sócios, então consequente-
mente vai trazer uma reflexão sobre 
as relações de uma forma geral, lhe 
dando oportunidades de finalizar pro-
cessos que não funcionam mais. O céu 
também aponta a necessidade de es-
conder os seus sentimentos por causa 
de frustrações e expectativas. Seja 
sábio para liberar os ressentimentos 
e as mágoas. É preciso encerrar situ-
ações que não cabem mais no relacion-
amento. Para corrigir comportamentos 
é preciso ter maturidade e um olhar 
com realidade para as necessidades da 
relação.

A Lua Minguante traz encerra-
mentos para lidar com os recursos 
compartilhados, com dívidas e com 
acertos de contas. A experiência ativa 
também processos desafiadores como 
heranças, aposentadoria, empréstimos 
e financiamentos. Há finalizações para 
interagir com sociedades e parcerias 
que não funcionam mais ou para ad-
ministrar os recursos materiais de uma 
forma diferente. Tenha atenção com 
desafetos e com situações que eviden-
ciam complicações e que, de alguma 
forma, afetam a sua imagem e a sua 
atuação profissional.

Você está finalizando um processo 
de situações que interferem em sua au-
toestima. É preciso ter consciência de 
suas necessidades e interesses. Mude 
o curso e siga mais leve. O céu apon-
ta desafetos no relacionamento, que 
precisa de reparos por meio de novas 
posturas. Elimine os sentimentos que 
não agregam nada para a relação. O 
cônjuge está em conflito e com desafi-
os para transmitir afeto. Tenha atenção 
com ciúme, cobranças e situações que 
podem mais afastar do que acolher a 
relação. Velhos comportamentos de-
vem ser encerrados.

É preciso avaliar a qualidade 
das relações e promover uma troca 
harmônica e justa. O relacionamento 
também faz parte destas decisões e o 
cônjuge necessita amadurecer. Ambos 
precisam avaliar as decisões levando 
em consideração o que não cabe mais 
neste novo ciclo. O céu também aborda 
complicações e desafios para se rela-
cionar com as pessoas do seu trabalho 
ou que estão presentes em sua rotina. 
Se a relação não estiver bem, pode ha-
ver rompimento. É preciso ter maturi-
dade para se relacionar com a família 
e com pessoas que influenciam vocês.

A Lua Minguante traz encerramen-
tos com um grupo de pessoas e com 
amigos e projetos. É importante avaliar 
as relações de parceria e a forma como 
você integra informações. O céu colab-
ora com encerramentos de atividades 
que não cabem mais neste novo ciclo. 
A experiência pede de você maturidade 
para desenvolver as suas ideias e para 
se relacionar com pessoas que afetam 
o seu estado emocional. É essencial 
avaliar o seu comportamento, porque 
ele está carregado de expectativas que 
devem ser direcionadas com equilíbrio 
e harmonia.

Você está numa fase mais con-
sciente sobre o que deve ser finalizado, 
principalmente na troca com a família 
ou com pessoas muito próximas a você. 
Busque entender as suas necessidades 
e desenvolver os seus interesses pes-
soais, entretanto será importante mu-
dar padrões e lidar com as pessoas de 
uma outra forma. Maturidade é essen-
cial para o seu desenvolvimento. O céu 
fala sobre desafetos e rivalidades que 
envolvem pessoas do seu convívio, o 
que pode interferir no seu trabalho. 
Uma nova postura se faz necessária.

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 maturidade emocional é essen-
cial para concretizar as mudanças com 
mais silêncio e reserva. Tenha atenção 
com tristezas e com desafios que po-
dem desenvolver uma depressão ou um 
estado melancólico. É preciso ter con-
sciência do que vem acontecendo e de 
como é possível atuar com maior sabe-
doria. A reflexão também estende-se ao 
relacionamento e a possíveis parcerias 
comerciais. O céu também traz desafios 
para interagir com os recursos mate-
riais, portanto avalie os investimentos 
para que os resultados aconteçam.

A experiência afeta a autoestima 
e pede de você avaliação em suas pos-
turas e comportamentos para alinhar a 
necessidade de reconhecimento. A ex-
periência financeira também pode estar 
associada ao filho(s). As mudanças lhe 
dão a oportunidade de mudar o curso 
das coisas e de finalizar processos que 
não agregam mais. O céu pede atenção 
com rivalidades, desafetos e situações 
que devem ser avaliadas na relação 
com uma pessoa. É uma semana em que 
você deve avaliar as necessidades da 
relação, porque o céu aponta desafetos, 
ciúme e insatisfações que atrapalham a 
troca.

A Lua Minguante traz encerra-
mentos nas relações de convivência, e 
isso pode afetar funcionários e colegas 
de trabalho. É preciso ter maturidade 
para lidar com as suas escolhas, que 
exigem justiça e equilíbrio emocion-
al. A experiência também pode afetar 
irmãos e parentes. Será preciso usar 
as palavras e transmitir informações 
com a finalidade de encerrar situações 
que não cabem mais. O relacionamento 
também segue afetado, então é preciso 
lidar com ele com harmonia e reconhe-
cimento das necessidades.

Eunice repudia a ocupação, e 
Camila e os alunos enfrentam a direto-
ra. Érica assume o papel de agente de 
Ryan e fecha um acordo de trabalho. 
Thelma se sente ofendida por Dur-
val. Carolina se junta à ocupação, para 
desespero de Durval. Lurdes descobre 
que Camila foi agredida. Vitória revela a 
Raul que Vinícius faz parte do grupo de 
ativistas que quer destruir a PWA. Raul 
expulsa Vinícius e Amanda de sua casa. 
Leila conta do divórcio para Penha, 
que hesita em contar o que sabe sobre 
Magno para a amiga. Raul decide ajudar 
Vinícius e Amanda a fugir. Álvaro pres-
siona Vitória a usar sua relação com 
Lurdes para manipular Camila. Lurdes 
e Thelma enfrentam Veiga e Belizário. 
Vitória afirma a Lurdes que as duas es-
tão em lados opostos sobre a situação 
de Camila.

Vitória usa sua amizade com 
Lurdes para conversar com Camila. Ál-
varo se aproxima de Lucas. Camila e os 
alunos não interrompem a ocupação, e 
Vitória diz a Lurdes que não tem mais 
como ajudar sua filha. Amanda aler-
ta Érica sobre Álvaro. Lurdes e Danilo 
apoiam a luta de Camila. Thelma faz 
doações para a ocupação. 

Diogo ameaça a vida de Gisele. 
Marcos e Mário acompanham os poli-
ciais na busca por Diogo. Diogo plane-
ja incendiar a Prado Monteiro. Gisele 
acaba refém de Diogo. Alberto vai para 
a Editora com Paloma e Leila. Nana de-
scobre que foi Diogo quem provocou o 
acidente que a fez perder o bebê. Diogo 
aparece diante de todos na Editora e at-
eia fogo. Alberto, Paloma e Leila ficam 
presos por causa das chamas. Diogo 
ameaça os funcionários. 

Paloma e Leila ajudam Alberto a 
sair da sala. Gisele consegue se soltar 
e luta contra Diogo, permitindo que os 
outros fujam. Gisele é homenageada 
pelos funcionários da Editora. Paloma 
volta com as crianças para casa. Mauri 
avisa que Alberto está com uma lesão 
no pulmão. Sofia convoca a todos para 
a festa de despedida de Alberto. Alber-
to disfarça sua febre para Leila. Paloma 
consegue comprar uma fantasia para 
desfilar como destaque na escola de 
samba. Nana e Marcos aprovam a ideia 
de Evelyn de relançar a Editora com a 
publicação do livro de Alice. 

Osório demite Alfredo e Tião. Isa-
bel pede para Felício esperar para falar 
com Lola. Almeida alerta Julinho sobre 
a proximidade com Soraia. Genu fala 
mal da filha de Lola para Lúcio e Lili. 
Isabel conta sobre seu namoro para So-
raia. Zeca procura emprego na farmá-
cia. Adelaide se surpreende quando 
Emília afirma que quer proteger Justi-
na de seus sonhos. Alfredo afirma que 
ajudará Tião. Afonso encomenda com 
Lola um bolo para o aniversário de Inês. 
Isabel fala com Lola sobre a viagem de 
Julinho. Alfredo revela à família que foi 
demitido. Afonso comenta com Inês 
sobre os telefonemas que anda rece-
bendo. Shirley liga para Inês, que pede 
segredo a Durvalina. Lola se reconcilia 
com Julinho. Lola pede para Julinho 
conversar com Lili antes de viajar. Lili 
pede para o namorado firmar um com-
promisso com ela antes de viajar. Ka-
rine incentiva a ida de Julinho para o 
Rio de Janeiro, e Soraia a agradece.

"Me convidaram há uns 
dias pra fazer uma partici-
pação como atriz na novela, 
sem ser eu mesma, e aceitei 
na hora. Tô nervosa porque é 
algo novo. Nunca participei 
de uma novela antes, mas, ao 
mesmo tempo, muito ansio-
sa pras gravações começar-
em! Acho que vai ser uma 
experiência maravilhosa.", 
disse a cantora gaúcha Luiza 
Sonza.

Ela dará vida à Mel, uma 
cantora famosa, que con-
vida Ryan (Tiago Martins) 
para uma parceria e, ao dar 
em cima dele, desperta os 

Novela Amor de Mãe terá
participação de cantora gaúcha

ciúmes de Marina, person-
agem de Érika Januza.

A expectativa é que as 
cenas sejam exibidas entre o 

final de janeiro e o início de 
fevereiro.
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agenda

Oscar 2020: confira os indicados desta edição
A Academia de Artes e 

Ciências Cinematográficas 
divulgou nesta segunda-fei-
ra (13) a lista com os indi-
cados ao Oscar 2020. Uma 
das premiações mais impor-
tantes do cinema, o evento 
chega a sua 92º edição este 
ano, com poucas surpresas 
e reforçando alguns nomes 
que já eram favoritos.

Coringa é a adaptação de 
quadrinhos com mais indi-
cações na história dos Oscar. 
O filme concorre a 11 estatu-
etas, incluindo melhor filme, 
direção, roteiro adapta-
do e melhor atuação para 
Joaquin Phoenix. Já a Netflix 
concorre com 23 indicações, 
com filmes como O Irlandês, 
Histórias de Um Casamento 
e Dois Papas. Scarlett Jo-
hansson também se destaca 
este ano, concorrendo nas 
categorias de melhor atriz e 
melhor atriz coadjuvante por 
Histórias de Um Casamento 
e Jojo Rabbit, respectiva-
mente.

O Oscar 2020 também 
reconheceu o filme de Bong 
Jon Hoo, Parasita. Além de 
concorrer a melhor filme 
estrangeiro, o longa sul-
coreano irá disputar outras 
três estatuetas, incluindo a 
de melhor direção e melhor 
filme.

Dentre os que ficar-
am de fora, Nós, filme de 
Jordan Peele, é o principal 
destaque, embora outras 
premiações não estivessem 
dado muito destaque ao 
longa. A diretora Greta Ger-
wig também ficou de fora, 
embora Adoráveis Mulheres 

concorra em seis categorias.
Dentre as principais 

surpresas, a presença do 
documentário Democra-
cia em Vertigem foi um dos 
destaques. Dirigido por Petra 
Costa, ele será o represent-
ante do Brasil no Oscar 2020.

O Oscar 2020 acon-
tece no dia 9 de feverei-
ro e não irá contar com 
apresentador principal. 
Confira a lista completa: 

Melhor Filme
Ford Vs Ferrari; O Ir-

landês; Jojo Rabbit; Coringa; 
Adoráveis Mulheres; História 
De Um; Casamento; 1917; Era 
Uma Vez Em... Hollywood; 
Parasita.

Melhor Direção
Martin Scorsese - O Ir-

landês; Tood Philips - Co-
ringa; Sam Mendes - 1917; 
Quentin  Tarantino - Era Uma 
Vez Em... Hollywood; Bong 
Jon Hoo - Parasita.

Melhor Atriz
Cynthia Erivo - Harri-

et; Scarlett Johansson - 
História de um Casamento; 
Saoirse Ronan - Adoráveis 
Mulheres; Renee Zelwegger 
- Judy: Muito Além do Ar-
co-Íris; Charlize Theron - O 
Escândalo.

Melhor Ator
Antonio Bandera - Dor 

e Glória; Leonardo Dicaprio 
- Era Uma Vez Em... Holly-
wood; Adam Driver - História 
de um Casamento; Joaquin 
Phoenix - Coringa; Jonathan 
Pryce - Dois Papas.

Melhor Atriz
Coadjuvante
Kathy Bates - O Caso 

Richard Jewell; Laura Dern 
- História De Um Casamen-
to; Scarlett Johansson - Jojo 
Rabbit; Florence Pugh - 
Adoráveis Mulheres; Margot 
Robbie - O Escândalo.

Melhor Ator
Coadjuvante
Tom Hanks - Um Lindo 

Dia Na Vizinhança; Antho-
ny Hopkins - Dois Papas; Al 
Pacino - O Irlandês; Joe Pes-
ci - O Irlandês; Brad Pitt - Era 
Uma Vez Em... Hollywood.

Melhor Roteiro
Original
Entre Facas E Segredos; 

História De Um Casamento; 
1917; Era Uma Vez Em... Hol-
lywood; Parasita.

Melhor Roteiro
Adaptado

O Irlandês; Jojo Rabbit; 
Coringa; Adoráveis Mul-
heres; Dois Papas.

Melhor Filme
Internacional
Corpus Christi; Honey-

land; Os Miseráveis; Dor E 
Glória; Parasita.

Melhor Animação
Como Treinar Seu Dragão 

3; I Lost My Body; Klaus; O 
Link Perdido; Toy Story 4.

Melhor Fotografia
O Irlandês; Coringa; O 

Farol; 1917; Era Uma Vez Em... 
Hollywood.

Melhor Montagem
Ford vs Ferrari; O Ir-

landês; Jojo Rabbit; Coringa; 
Parasita.

Melhor Direção
De Arte
O Irlandês; Jojo Rabbit; 

1917; Parasita; Era Uma Vez 
Em... Hollywood.

Melhor Figurino
O Irlandês; Jojo Rabbit; 

Coringa; Adoráveis Mul-
heres; Era Uma Vez Em... 
Hollywood.

Melhor Maquiagem
O Escândalo; Coringa; 

Judy; Malévola; 1917.

Melhores Efeitos
Visuais
Vingadores: Ultimato; O 

Irlandês; O Rei Leão; 1917; 
Star Wars: A Ascensão Sky-
walker.

Melhor Edição
De Som
Ford vs Ferrari; Coringa; 

1917; Era Uma Vez Em... Holly-
wood; Star Wars: A Ascensão 
Skywalker.

Melhor Mixagem
De Som
Ad Astra; Ford vs Ferrari; 

Coringa; 1917; Era Uma Vez 
Em... Hollywood.

Melhor Canção
Original
Toy Story 4; Rocketman; 

Breakthrough; Into The Un-
known; Harriet.

Melhor Trilha Sonora
Coringa; Adoráveis Mul-

heres; História De Um Casa-
mento; 1917; Star Wars: A As-
censão Skywalker.

Melhor Documentário
Indústria Americana; De-

mocracia em Vertigem; The 
Cave; Honeyland; For Sama.

Melhor Documentário 
em Curta Metragem
In The Absence; Learning 

To Skateborad In A War Zone 
(If You’re A Girl); Life Over-
takes Me.

Melhor
Curta-Metragem
Brotherhood; Nefta Foot-

bal Club; A Sister; The Neigh-
bor’s Window; Saria.

Melhor Animação
em Curta-Metragem
Dcera (Daughter); Hair 

Love; Kitbull; Memorable; Sis-
ter.

Em sequência os filmes com maiores indicações: Coringa, Era uma vez em... hollywood, O Irlandês e 1917.
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comportamento

O “vaping”, a nova maneira de fumar, chegou       às escolas, e os pais precisam agir
Bem, você deveria… es-

pecialmente se você tem um 
filho no ensino médio. Essa é 
a melhor idade para começar 
a construir suas defesas con-
tra esse novo e difuso hábito 
prejudicial que é tão popu-
lar entre os adolescentes de 
hoje. E para você que pensa 
que falou o discurso do “não 
use drogas” tantas vezes 
que seus filhos estão imunes 
às suas influências, pense 
novamente.

Vaping, a “nova maneira 
de fumar”, onde as crianças 
usam um dispositivo alimen-
tado por bateria que vapor-
iza produtos químicos com 
sabor de doces, nicotina, ou 
THC (o principal componente 
psicoativo da maconha) – ou 
uma mistura de todos os três 
– para que possa ser inalado, 
está em todos os lugares. E 
é fácil de usar… o que faz 
com que pareça ainda mais 
inofensivo para as crianças 
e os adolescentes. Isso está 
no banheiro onde seus filhos 
frequentam várias vezes por 
dia entre as aulas. Está no 
vestiário antes de um jogo. 
Está no cinema, nas casas de 
amigos e em passeios da es-
cola, e pode até ser colocado 
no bolso da mochila do seu 
filho ou no estojo deles.

Os produtos de cigarro 
eletrônico comercializados 
para crianças são pequenos 
e muitas vezes disfarça-
dos como uma caneta ou 
USB. A fabricante de cigar-
ros eletrônicos Juul é ex-
tremamente popular entre 
os menores de idade por 
seu design elegante e dis-
creto (tanto que sua mar-
ca se tornou sinônimo de 
vaping – Juuling). O vapor 
é geralmente indetectável, 
sendo que ao abrir rapida-
mente a janela pode eliminar 
qualquer vestígio dos fumos 
tóxicos. 

Fabricantes de produtos 
e profissionais de marketing 
sabiam exatamente o que es-
tavam fazendo quando pro-
jetaram esses produtos para 
tentar laçar a próxima ger-
ação de crianças para a nic-
otina e outras substâncias, 
apesar de suas declarações 
oficiais e condenação do 
uso de seus produtos por 
qualquer pessoa com menos 

de 18 anos.
Mas não acredite que seu 

filho não consiga colocar as 
mãos nessas coisas. Eles 
conseguem – e muito facil-
mente. Muitas vezes através 
de outras crianças na escola; 
todos na turma sabem o que 
são. Seus filhos provavel-
mente já foram apresenta-
dos a isso, na esperança 
de que eles possam querer 
comprar seus próprios apa-
relhos, que podem custar de 
R$ 50,00 a R$ 200,00 no 
“mercado escolar”. Os re-
cipientes de recarga custam 
apenas R$ 15,00

Não é apenas o aspecto 
de dependência com o qual 
você precisa se preocupar.

Há toda uma cultura per-
turbadora em torno do estilo 
“vaping”, incluindo maneiras 
para otimizar seu dispositi-
vo e truques, incluindo so-
prar as maiores “nuvens” 
de vapor possíveis – há até 
mesmo algo chamado Vape 
Cloud Championship. Basta 
pesquisar no Google e você 
encontrará inúmeros vídeos 
com milhões e milhões de 
visualizações. A pressão dos 
colegas para usar essas coi-
sas é enorme, e as crianças 
são atraídas pela “diversão” 
que foi criada em torno de 
um hábito com tantos peri-
gos potenciais. “Todo mundo 
está fazendo isso”, é a men-
sagem que as crianças estão 
recebendo, “não tem proble-
ma…”.

Os fabricantes de Vape 
são rápidos em dizer que 
o vaping é uma alternativa 
segura ao fumo, porque não 
há fumaça de verdade (mas 
substâncias cancerígenas 
podem estar presentes em 
alguns dos cartuchos, de-
pendendo da marca). O que 
eles deixam de reconhecer 
é que nossos pulmões foram 
projetados para inalar uma 
coisa: o ar. Qualquer outra 
coisa – água, produtos quím-
icos, drogas – obviamente 
não é natural e é, portan-
to, potencialmente perigo-
sa. Muitas receitas de vape 
contêm produtos químicos 
que foram proibidos pelo 
FDA (Food and Drug Admin-
istration) em produtos ali-
mentícios, como o diaceytl, 
ingrediente que desde então 

foi proibido na pipoca de mi-
cro-ondas porque deu aos 
operários uma doença res-
piratória incurável conheci-
da como “pulmão de pipoca”.

Infelizmente, o vaping é 
novo demais para ter estu-
dos de longo prazo mostran-
do os efeitos do uso. Vai le-
var anos até que os médicos 
possam produzir os dados 
que serão mais persuasivos 
do que um pai e uma mãe 
preocupados lendo uma lista 
de considerações.

Então converse com seus 

filhos constantemente, reze 
e observe-os (uma busca 
aleatória na mochila de vez 
em quando também não faz 
mal). Esses recursos podem 
ajudá-lo a se familiarizar 
com esse novo cenário as-
sustador, para que você pos-
sa tomar providências se 
precisar:

Hidden in Plain Site (Es-
condido em um Local Sim-
ples). Este link mostra fotos 
de itens comuns do dia a dia 
usados   para o uso de drogas 
e vaping para você verificar 

no quarto do seu filho.
Surgeon General’s Tip 

Sheet. Este PDF para im-
pressão é um ótimo recurso 
para iniciar a conversa com 
seus filhos se você suspeit-
ar que eles estão usando ou 
pensando em experimentar.

CDC E-Cigarette Fact 
Sheet (Informativo sobre o 
E-Cigarro). O que é, o que 
faz, como funciona, os riscos 
gerais à saúde de usar esse 
dispositivo – que é consid-
erado uma “preocupação de 
saúde pública”.

JOVENS ADEPTOS AO CIGARRO ELETRÔNICO TÊM MAIS CHANCES
DE FUMAR MACONHA

O cérebro ainda em desenvolvimento dos adolescentes os deixa mais vulneráveis aos
efeitos da nicotina e de outras drogas, como a cannabis

Fumar cigarros eletrôni-
cos pode aumentar as chan-
ces de fumar maconha em 
até 3.5 vezes, especialmente 
entre os mais jovens. A des-
coberta, publicada no JAMA 
Pediatrics, foi feita por pes-
quisadores do Boston Chil-
dren’s Hospital e da faculda-
de de medicina de Harvard.  
Os pesquisadores usaram 
21 estudos pré-existentes 
sobre o uso de cigarros ele-
trônicos e cannabis, resul-
tando em uma análise de 
128.227 participantes de 10 
a 24 anos. Eles descobriram 
que entre adolescentes de 
12 a 17 anos que usam ci-
garros eletrônicos há 94% de 
chance de também usarem 
maconha. Na faixa etária se-

guinte, entre jovens de 18 a 24 
anos, o percentual é de 91%

Segundo os médicos envol-
vidos na pesquisa, uma teoria 
para explicar a adição ao cigar-
ro eletrônico e à maconha seria 
o estágio de desenvolvimento 
do cérebro dos adolescentes. 
Eles seriam mais vulneráveis a 
substâncias viciantes, como a 
nicotina e a maconha, porque 
ainda estão em desenvolvimen-
to. O cérebro tenderia, então, a 
buscar sempre a sensação de 
recompensa, tornando o consu-
mo de maconha, por exemplo, 
atraente.

 Eletrônico ou não, o cigar-
ro continua sendo uma ameaça 
à saúde presente e futura dos 
jovens: além dos males asso-
ciados ao próprio ato de fumar, 

ele estimula o uso de outras 
drogas.

Ainda de acordo com 
os pesquisadores, o uso de 
maconha na adolescência 
pode causar declínio nas 
funções mentais até a vida 
adulta. A cannabis também 
está associada ao aumento 
do risco de psicoses, cau-
sando alucinações e delí-
rios.

Apesar de possuir me-
nos substâncias tóxicas do 
que o cigarro convencional, 
a opção eletrônica também 
é cheia de cancerígenos. A 
comercialização deste tipo 
de cigarro está proibida ofi-
cialmente no Brasil, mas a 
regulamentação está sendo 
debatida pela Anvisa.
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Cigarro eletrônico che-
ga nas escolas e  ameaça 
adolescentes Bento 
Gonçalves já registra in-
úmeros casos de adoles-
centes "pegos" com cigar-
ros eletrônicos que são 
vendidos em qualquer  loja 
de 1,99 na cidade. Por R$ 
50,00 as "canetinhas va-
porizadoras" são vendidas, 
sem  fiscalização do mu-
nicípio à crianças e adoles-
centes. "É só chegar com 
o dinheiro da mesada que 
a 'dona' vende", revela um 
garoto de 11 anos estudante 
de uma escola estadual no 
bairro Progresso. 

As professoras atentas, 
confiscam o aparelho, sus-
pendem o aluno e chamam 
os pais para uma con-
versa. Segundo algumas 
professoras ouvidas, que 
pediram para não serem 
identificadas "a maioria dos 
pais ficam horrorizados, 
pois acreditavam que as 
canetinhas eram inocentes, 
mas na realidade a"essên-
cia" pode  conter nicotina e 
outros perigos".

A indústria do tabaco 
tenta reverter a proibição 
da venda de cigarro 
eletrônico no Brasil, a 
Agência Nacional de Vig-
ilância Sanitária (Anvisa) 
age com a máxima caute-
la. Principalmente depois 
do surgimento de centenas 
de casos de doenças pul-
monares graves em jovens 
nos Estados Unidos , rela-
cionadas ao uso de vapor-
izadores com sabor.

Cigarro eletrônico é 
propaganda enganosa 
que ameaça os
adolescentes
O cigarro eletrônico já 

está na quarta geração. O 
primeiro era uma canetinha 
com uma ampola de nico-
tina líquida, um chip e uma 
pilha. Ele foi lançado mais 
ou menos na mesma época 

Vapers já são consumidos por pré adolescentes

O “vaping”, a nova maneira de fumar, chegou       às escolas, e os pais precisam agir

Indústria da nicotina alicia menores com  “canetinha vaporizadora”, como é divulgado o cigarro eletrônico ou narguilé, que já
é epidemia nos EUA

em que se proibiu o fumo 
em ambientes fechados. 
Ele seria uma alternativa 
para quem quisesse fumar 
nos locais onde o cigarro 
normal era proibido. De-
pois foram aperfeiçoando 
até chegar aos vaporiza-
dores (ou vapers). Essa é 
uma tática interessante da 
indústria do tabaco. Hoje 
ela diz que a pessoa não 
fuma, ela vaporiza. Há um 
aquecedor do líquido que 
está lá dentro. Esse líquido 
tem nicotina, vários sab-
ores e outras substâncias 
também, como o glicerol.

Nos Estados Unidos, 
onde houve uma epidem-
ia de uso de vapers, prin-
cipalmente do Juul, que t 
tem alta concentração de 
nicotina, viciando mais. O 
que vicia é a nicotina. Isso 
foi lançado como sendo 
uma redução de danos para 
os indivíduos que fumam e 
não conseguem parar de 
fumar. É propaganda enga-
nosa.Segundo alguns estu-
dos, os jovens que usam o 
cigarro eletrônico passam 
a fumar o cigarro conven-
cional em poucos meses. 
E também cigarro de ma-
conha. Nesses vapers, a 
pessoa pode colocar um 
monte de coisas. Há os adi-
tivos, que podemos chamar 
de perfumarias.

Os pais têm que ficar 
alerta pois quem usa cigar-
ro eletrônico fica depend-
ente. É uma dependência 
com uma agressividade ja-
mais vista.

Propaganda liberada
Está em todas as plata-

formas digitais o endeusa-
mento do aparelho desen-
volvido com alta tecnologia 
pode se transformar em 
mais uma arma para as 
pessoas que querem parar 
de fumar e principalmente 
para jovens. O cigarro 
eletrônico funciona da 

mesma forma que os ade-
sivos e chicletes de nicoti-
na, entregando aos poucos 
a substância ao fumante.

A principal diferença 
do cigarro eletrônico em 
relação aos outros produ-
tos é a simulação do ato 
de fumar, ou seja, a mes-
ma sensação sem causar 
danos e que pode até aju-
dar as pessoas a largar o 
vício. O dispositivo mantém 

o usuário livre das substân-
cias tóxicas e cancerígenas, 
como cádmio, arsênio e 
muitas outras.

Já está à venda em 
sete países e consiste em 
um cigarro sem fumo, ele 
emite fumaça, mas de va-
por. O aparelho contém 
um líquido composto por 
nicotina pura, essa solução 
é aquecida por um circui-
to elétrico e se transforma 

em vapor, que é tragado 
pelo fumante. Esse vapor 
só contém água e nicotina, 
por isso o cigarro eletrôni-
co reduz o risco de câncer. 
Teoricamente a nicotina 
não causa câncer, mas é 
a substância que faz com 
que o usuário se vicie, e 
neste novo cigarro ela é 
encontrada em proporções 
equivalentes a 20 cigarros 
tradicionais.
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Embora muitos estagiári-
os levem fama de não serem 
lá muito interessados, eis 
que surge uma notícia sobre 
um deles que não só não dor-
miu no ponto durante a sua 
experiência laboral, como 
fez algo completamente in-
crível. 

Estamos falando de um 
garoto de 17 anos chamado 
Wolf Cukier que, além de de-
scolar um estágio na pres-
tigiosa NASA, fez a proeza 
de descobrir um novo exo-
planeta depois de somente 3 
dias de trabalho.

De acordo com Mike 
Wehner, do site BGR, Cuk-
ier é aluno da Scarsdale 
High School e foi aceito pela 
agência espacial para o pro-
grama de estágio – algo que 
não é fácil de se conseguir. 
Assim que começou as ativi-
dades, o jovem foi incumbido 
de vasculhar dados coleta-
dos pelo telescópio espacial 
TESS (Transiting Exoplanet 
Survey Satellite ou Satélite 
de Levantamento de Exo-
planetas em Trânsito em 
tradução livre), cuja missão, 
como o próprio nome sug-
ere, é o de observar estrelas 
e detectar variações em seu 
brilho para, desta forma, ten-
tar identificar a existência de 
planetas.

Garoto de 17 anos descobre exoplaneta
durante estágio na NASA

Pois, em seus 3 dias de 
estágio, Cukier estava es-
tudando um sistema binário 
situado a 1,3 mil anos-luz de 
distância da Terra conhecido 
pela sigla TOI 1338 quando 
notou algo esquisito. 

Em sistemas desse tipo, 
as estrelas orbitam uma ao 
redor da outra e é comum 
observar eclipses – quando 
uma transita diante da sua 
companheira. No entanto, 
o estagiário percebeu algo 
mais estava rolando na área, 
uma variação no brilho que 
não condizia com o período 
orbital das estrelas.

A esquisitice identificada 
pelo estudante era um exo-
planeta que ninguém havia 
observado antes – e que foi 
batizado de TOI 1338 b. Se-
gundo Mike, o astro desc-

oberto pelo estagiário tem 
dimensões semelhantes às 
de Saturno e orbita as duas 
estrelas ao mesmo tempo, 
algo jamais visto antes, e 
leva entre 93 e 95 dias para 
completar uma volta ao re-
dor do sistema.

Não se sabe se Cuki-
er ganhará mais espaço na 
NASA após essa façanha, 
mas com certeza ele cau-
sou uma ótima primeira im-
pressão já nos primeiros dias 
de estágio! De qualquer for-
ma, segundo Christine Haus-
er, do The New York Times, 
o garoto deve ingressar 
na faculdade em setembro 
próximo e pretende estudar 
astrofísica – e tudo indica 
que ele trilhará uma carreira 
de bastante sucesso e mui-
tas descobertas.

Site que coletava 
doações para a Austrália 
é vítima de ciberataque

Usuários que se soli-
darizaram com a situação dos 
incêndios que atingiram a 
Austrália neste início de ano 
acabaram também virando 
vítimas. Uma das páginas que 
coletava doações em dinhei-
ro para enviar ao local foi 
vítima de um ciberataque que 
rouba informações pessoais 
e bancárias dos voluntários.

A ameaça foi descober-
ta pela equipe Malwarebytes 
Threat Intelligence Team e 
se chama Magecart. De for-
ma resumida, ela comprom-
ete uma página da internet 
ao injetar um código JavaS-
cript em um site de comér-
cio eletrônico, mais precisa-
mente nas janelas de compra 
ou checkout. Uma vez com-
prometida pelo script, o AT-
MZOW, a página tem dados 

copiados e enviados a um 
outro domínio que pertence 
aos criminosos — incluindo 
números de cartão de crédito 
e outras informações do pag-
amento.

Medida paliativa
Segundo os pesquisa-

dores que descobriram a 
ameaça, o domínio foi fecha-
do a tempo e usuários não 
chegaram a ter as infor-
mações roubadas. Entretan-
to, o código permanece ativo 
e pode ter o funcionamento 
modificado para operar de 
outra forma. Outras páginas 
ao redor do mundo, incluin-
do sites brasileiros, tiveram 
o mesmo script identificado. 
Confira a imagem acima com 
a lista dos sites comprometi-
dos.

Microsoft Edge baseado no Chromium 
começa a ser distribuído

Hoje (15), a Microsoft 
finalmente começará a dis-
tribuir a versão final do Mi-
crosoft Edge baseada no 
Chromium. A nova versão 
substituirá o navegador atu-
al e trará várias característi-
cas similares às do Google 
Chrome.

Na tentativa de repagi-
nar o navegador nativo do 
Windows 10, a Microsoft de-
cidiu refazê-lo aos moldes 
do Google Chrome — literal-
mente. O Chromium é o códi-
go-fonte de navegadores 
como Opera, Vivaldi e o 
próprio Chrome, cuja uti-
lização viabiliza a compat-
ibilidade com extensões do 
navegador da Google que 
podem ser baixados dire-

tamente da Chrome Web 
Store e outros recursos 
bastante aguardados, como 
sincronização de histórico e 
de extensões entre disposi-
tivos.

A atualização deve che-
gar gradativamente às 
máquinas com Windows 10. 
Atualmente, o Microsoft 
Edge tem apenas 2,13% 
de domínio no mercado de 

navegadores — fatia menor 
que a do finado Internet 
Explorer —, segundo infor-
mações do StatCounter.

Se você está aguar-
dando ansiosamente pela 
atualização, fique de olho 
no Windows Update, lo-
calizado na seção “Atual-
ização e Segurança” do 
menu de configurações 
do sistema operacional.
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Os golpes de sextorsão, 
nos quais criminosos pedem 
um resgate para não divulgar 
supostas imagens da pes-
soa assistindo a filme pornô 
na Internet, fazem cada vez 
mais vítimas conforme o 
passar dos anos. A fraude é 
altamente lucrativa, e algu-
mas campanhas chegam a 
faturar milhares de dólares. 
Essa é uma prática recente 
na Internet. Enquanto o 
spam tem mais de 40 anos, 
os relatos de golpes de sex-
torsão começaram a apare-
cer nos últimos anos.

De acordo com o FBI, 
só em 2018 nos Estados 
Unidos, houve um salto de 
242% na fraude em relação 
a 2017. Por isso, saber iden-
tificar as principais carac-
terísticas desse tipo de ar-
madilha é fundamental para 
se proteger.

1. É blefe
Por mais realistas que 

possam parecer, os golpes 
de sextorsão não passam 
de blefes. Na dúvida, sem-
pre desconfie de mensagens 
enviadas por destinatários 
desconhecidos. Ao receber 
um e-mail suspeito, faça 
uma busca para verificar se 
outras pessoas também já 
encontraram algo pareci-
do. Muitas vezes, é possív-
el constatar uma tentativa 
criminosa e, nesses casos, a 
melhor solução é ignorar e 
apagar o e-mail.

2. Apresenta
versões sofisticadas
Grande parte dos golpes 

de sextorsão são veiculados 
a partir de mensagens de 
e-mail tradicionais, mas os 
cibercriminosos têm elab-
orado armadilhas cada vez 
mais sofisticadas. Uma das 
versões da fraude, por ex-
emplo, utiliza arquivos pro-
tegidos por senha para en-
ganar as vítimas. Essa tática 
induz o usuário a acreditar 
na ameaça, uma vez que, 
apesar de criptografado, o 
documento anexo ao e-mail 
permite a visualização de um 
conteúdo falso, formado pelo 
histórico de navegadores 
e por vídeos. A credencial 

Sextorsão: seis fatos que você
precisa saber sobre o golpe de sexo
Golpe que diz filmar usuário que acessa site pornô é altamente lucrativo

do arquivo só seria liberada 
mediante um pagamento em 
bitcoins.

Outra modalidade de 
golpe envolve trojans capaz-
es de roubar informações 
do computador da vítima 
e ransomwares que crip-
tografam arquivos. Em vez 
de exigir um pagamento 
para não divulgar o suposto 
conteúdo íntimo, o golpista 
pede ao usuário que baixe 
um arquivo em formato ZIP. 
Sem saber, a pessoa acaba 
instalando os softwares ma-
liciosos e perde os dados da 
máquina. 

3. É altamente
lucrativo
Os golpes de sextorsão 

não param de crescer. Só 
em 2018 houve mais de 51 
mil denúncias desse tipo de 
fraude nos Estados Unidos. 
O número, divulgado pela di-
visão de crimes de Internet 
do FBI, representa um salto 
de 242% em relação a 2017. 
Estima-se que as vítimas 
tenham perdido US$ 83 mil-
hões (cerca de R$ 332,9 mil-
hões, em conversão direta), 
dinheiro que foi direto para 
as carteiras de bitcoin dos 
criminosos.

 4. As chances de
ser vítima outra vez
aumentam se você
responder o e-mail
Em vez de alvejar novas 

vítimas, a maior parte dos 
criminosos utiliza a tática 
“spray and pray” (pulverizar 
e orar, em tradução livre), 
que consiste em disparar, 
através de botnets, mensa-
gens para uma extensa lista 
de e-mails retirada de golpes 
anteriores. Por isso, a melhor 
forma de reagir a um golpe 
de sextorsão é ignorá-lo 
e apagar o e-mail. Ao não 
responder a mensagem, o 
usuário ajuda a enfraquecer 
a estratégia dos criminosos.

 5. Criminosos têm 
táticas para que a 
mensagem não vá
 para a caixa de spam
Hackers driblam os fil-

tros de segurança dos 
serviços de e-mail para que 

a mensagem de sextorsão 
chegue à caixa de entrada do 
destinatário — Foto: Pond5

Por padrão, os serviços 
de e-mail direcionam men-
sagens suspeitas para a 
caixa de spam. Cientes dis-
so, os criminosos adotam 
táticas para driblar os fil-
tros de segurança e fazer 
com que a ameaça chegue 
à caixa de entrada da víti-
ma. As principais envolvem 
redigir o texto em um idio-
ma diferente daquele fala-
do no país do destinatário, 
como russo para usuários 
norte-americanos, e dividir o 
endereço da carteira de bit-
coin em duas partes. Nesse 
caso, a mensagem instrui a 
vítima a usar uma ferramen-
ta de tradução para, enfim, 
ter acesso ao texto de sex-
torsão que ameaça a divul-
gação de imagens íntimas.

6. É diferente de 
pornô de vingança
Apesar de ambos en-

volverem a divulgação de 
conteúdos íntimos, sex-
torsão e revenge porn (ou 
pornografia de vingança) 
não são a mesma coisa. A 
primeira ocorre quando o 
criminoso possui imagens 
íntimas da vítima e ameaça 
divulgar o conteúdo para ob-
ter vantagens econômicas. 
Algumas vezes, os golpis-
tas não têm qualquer ma-
terial comprometedor em 
mãos, mas utilizam mecanis-
mos bastante convincentes 
para que a pessoa real-
mente acredite na fraude.

Já a pornografia de vin-
gança acontece quando 
um conteúdo sexualmente 
explícito, como sextapes e 
nudes, é compartilhado na 
Internet sem o consenti-
mento da pessoa retratada. 
Na maior parte dos casos, 
as mídias são divulgadas 
por um antigo parceiro da 
vítima como forma de se 
vingar pelo fim do relacion-
amento. No Brasil, a prática 
de revenge porn é crime com 
pena de um a cinco anos de 
prisão. A lei prevê um au-
mento de até dois terços 
da pena se o infrator for al-
guém próximo da vítima.

Instagram começa a
testar mensagens do
Direct no PC

O Instagram começou a 
testar o envio de mensagens 
do Direct nos navegadores 
para desktop, no entanto, 
a funcionalidade está dis-
ponível apenas para “uma 
pequena porcentagem” 
de usuários globais, que 
poderão explorar basica-
mente os mesmos recursos 
integrados ao app móvel.

Logo, será possível ini-
ciar e responder conversas 
com apenas uma pessoa 
ou em grupo, além de vis-
ualizar ou compartilhar ar-
quivos e posts diversos do 
bate-papo privado. Outra 
facilidade é que será pos-
sível ativar as notificações 
do Direct diretamente no 
navegador ou na área de 
trabalho do computador.

Essas novidades são 
bastante esperadas por 
usuários do Instagram, pois 
permite apenas a visual-
ização e interação de publi-
cações no feed. Dessa forma, 
a adição do recurso de con-
versa deve ser útil, especial-
mente para quem precisar li-
dar diariamente com muitas 
mensagens no Direct. Afinal, 
facilitaria a gestão de con-

versas sem a necessidade de 
alternar entre PC e celular.

A chegada das DMs do In-
stagram para desktop seria 
um movimento esperado por 
parte do Facebook enquanto 
proprietário da rede social 
de imagens. Isso porque, em 
2019, Mark Zuckerberg disse 
ao The New York Times que 
“mensagens privadas em 
grupo e stories” seriam “as 
três áreas de comunicação 
online que mais crescem”.

Além disso, as demais 
plataformas sob sua admin-
istração já oferecem a pos-
sibilidade de trocar mensa-
gens no computador, como 
é o caso do Facebook com o 
Messenger e WhatsApp.  Vale 
lembrar que no ano passado 
o CEO tinha o plano de uni-
ficar recursos de bate-papo 
entre todas as redes soci-
ais, mas até o momento não 
colocou o plano em prática.

Devido ao fato de o 
Direct para PC estar em 
versão beta, ainda não há 
previsão de seu lançamen-
to a todos os usuários do 
Instagram. A empresa ap-
enas ressaltou que isso 
deve acontecer “em breve”.
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Se existe um item de 
decoração difícil de encon-
trar pronto, do jeitinho que 
a gente quer e no preço que 
queremos pagar, esta é a 
cortina. Isso sem consider-
ar ainda as questões quan-
to à adequação do modelo 
da cortina ao tipo de janela, 
etc... Ou você acaba cain-
do numa destas empresas 
de cortinas e fica com a sua 
casa parecendo com a do 
vizinho e do quarteirão intei-
ro, ou cai nas mãos de cos-
tureiras que só sabem fazer 
um modelo. O tecido até que 
não é caro, mas os acessóri-
os acabam custando duas 
vezes mais do que o tecido, 
sem contar com o custo alto 
da mão de obra.

Fazer cortina é fácil se 

Cortinas cheias de charme e fáceis de fazer
você tem em mãos uma 
simples máquina de costura 
reta e boa vontade. Escolha 
o tecido lindo e corra atrás 
de acessórios inusitados e 
simples como a própria en-
tretela que é usada para dar 
firmeza no topo da cortina. 
Com uma maneira diferente 
de olhar para os mesmos 
materiais você economiza e 
ainda tem uma cortina difer-
ente de todas.

Como prender a cortina? 
existem mil maneiras difer-
entes das argolas  caras ou 
dos ilhoses grandes que nor-
malmente tentam te empur-
rar nas lojas de acessórios 
de decoração.

Delicie-se com a seleção 
de imagens que escolhemos 
para você e mãos à obra!
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Na hora de montar a dec-
oração de casa, as opções 
vão bem além dos quadros e 
objetos expostos. Uma linda 
decoração conta com móveis 
harmônicos, estofados boni-
tos e um estilo bem definido. 
Dentre todas as peças, no en-
tanto, nenhuma possui tanto 
efeito quanto as poltronas 
decorativas. Elas chamam 
sempre a atenção, e podem 
tornar o espaço muito mais 
convidativo.Poltronas são 
peças muito versáteis, pois 
possuem inúmeros modelos 
e tamanhos. Por isso, se você 
possui um estilo mais clássi-
co, facilmente irá encontrar 
uma peça ideal, assim como 
se preferir peças modernas e 
coloridas.

As poltronas mais co-
muns são de apenas um 
lugar, e ocupam pouco es-
paço. Isso as torna ideais 
para imóveis ou cômodos 
pequenos, oferecendo sem-
pre conforto, elegância e as-
sentos extras. A escolha pelo 
móvel ideal deve ser realiza-
da pensando na decoração 
como um todo, no espaço 
disponível e na personali-
dade dos moradores do lar.

Onde colocar a
poltrona decorativa?
Uma poltrona pode apa-

recer em qualquer cômodo 

Como inserir uma poltrona incrível
na sua decoração

desejado pelo consumidor. 
Obviamente, elas são mais 
comuns nas salas, pois é 
neste espaço que normal-
mente recebem-se as visitas, 
ou passa-se tempo lendo ou 
assistindo TV. Por isso, nesse 
local é melhor que os móveis 
sejam mais acolchoados e 
confortáveis.

Na sala, as poltronas 
também podem substituir 
grandes sofás, uma vez que 
ocupam menos espaços. Ou 
seja, para cômodos peque-
nos, elas são mais que per-
feitas. Para espaços grandes 
também, é claro, e podem 
tanto substituir, quanto 

complementar a opção de 
assentos.

Até locais pouco 
“prováveis” podem receber 
um móvel do tipo. Estamos 
falando de corredores e coz-
inha, que ganham em dec-
oração e conforto quando 
poltronas são utilizadas. No 
caso do corredor, a peça é 
interessante porque oferece 
um assento a meio caminho, 
permitindo, por exemplo, que 
você se acomode para calçar 
os sapatos antes de sair. No 
entanto, é fundamental ter 
cuidado ao instalar a peça 
ali, pois ela não deve ofere-
cer nenhum impedimento 
ao trânsito pelo corredor. Na 
cozinha, a cadeira pode sub-
stituir os bancos em madei-
ra ou ferro, que costumam 
oferecer assento próximo à 
bancada ou à mesa de jantar.

Finalmente, é bastante 
vantajoso instalar uma pol-
trona decorativa na área ex-
terna de casa. Assim, ao invés 
de assentos mais “rústicos”, 
você pode aproveitar uma 
peça mais confortável. Nes-
sa situação, porém, é essen-
cial ter cuidado ao material 

do assento. Isso porque a 
área externa de casa cos-
tuma estar mais sujeita ao 

vento, sol e chuvas, o que 
pode danificar rapidamente 
o material do móvel.
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Esse lindão é Pedro Pitt Giovanella chegou a completar a família
e felicidades dos pais Camila Pitt Dall Agnol e Charles Giovanella

Sem dúvidas, há mães 
mais estressadas que out-
ras. Mas alguns estudos 
mostram que nenhuma delas 
é menos estressadas que os 
papais. Aparentemente, os 
pais não sofrem tanto quan-
to as mães quando precisam 
cuidar dos filhos. Resultados 
científicos indicam que as 
mulheres tendem a ser mais 
infelizes frente às responsa-
bilidades em relação aos fil-
hos. Por que isso acontece? 
Você concorda com isso?

Não é uma novidade que a 
criação implica uma série de 
compromissos exaustivos. A 
rotina, as obrigações e a fal-
ta de tempo para si podem 
ser fatores estressantes. 
No entanto, isso parece ser 
muito mais complicado para 
as mulheres que para os 
homens. Particularmente, 
acreditamos que esse dado 
tem a ver com a necessidade 
de buscar a perfeição e o 
fato das mulheres não rece-
berem ajuda.

O que acontece quando 
duas pessoas que possuem 

Por que as mães se sentem mais
estressadas que os pais ao cuidar dos filhos
Quando as mães estão com os filhos, geralmente estão sozinhas. Os papais quando estão com as crianças, provavelmente tem out-
ros adultos, que podem oferecer respaldo, por perto. Isso ajuda a entender porque os papais são menos estressados com seus filhos

as mesmas obrigações não 
estão em sintonia? O mais 
provável é que alguém vá 
ficar com a maior parte do 
trabalho. Perceber que você 
não recebe ajuda e que aca-
ba fazendo tudo sozinha já é 
por si só bem estressante.

Além disso, em relação 
à criação, a maioria dos pais 
não cuida dos filhos durante 
muito tempo. Portanto, sen-
do algo passageiro, não che-
ga a ser um estresse. Eles 
sabem que quando a mamãe 
chegar vão passar a posição 
de comando, mas o contrário 
não é verdade. Quando a 
mamãe está ocupada com as 
crianças, a chegada do papai 
não muda em nada a situ-
ação.

O que os dados
dizem sobre mães
estressadas?
A universidade estadun-

idense de Cornell realizou 
uma pesquisa por meio do 
Centro de Cidade de Min-
nesota. O estudo começou 
por analisar a quantidade 

de tempo que tanto homens 
como mulheres dedicam aos 
cuidados com os filhos. Em 
consequência, foi suficiente 
ter consciência das difer-
enças absurdas, para se ter 
uma ideia sobre o assunto.

Segundo os resultados 
da pesquisa, as mulheres 
não somente dedicam mais 
tempo, como administram 
um processo exaustivo. Se 
apenas se tratasse de uma 
tarefa simples e plenamente 
satisfatória, o tempo gasto 
na realização das atividades 
não deveria afetar os nossos 
nervos. No entanto, nesse 
caso, foi observado que as 
mulheres ficam evidente-
mente estressadas e menos 
felizes que os homens.

Os pesquisadores ana-
lisaram pelo menos 12 mil 
casos. Foram avaliados as-
pectos como o sentimento 
dos pais de acordo com o 
tempo, ao longo de três anos 
de pesquisa. Esses aspectos 
refletiam o uso do tempo e o 
tipo de atividades que mães 
e pais realizavam. O ambi-
ente também foi levado em 
consideração.

Devido ao acúmulo da 
maioria das responsabil-

idades, o tempo de curtir 
momentos relaxantes com 
as crianças era menor para 
as mulheres. No entanto, o 
tempo para elas mesmas era 
ainda menor. Os pais tendem 
a conservar seus momentos 
de ócio com mais frequência 
que as mães.

As mães se divertem
menos com os filhos
Vamos imaginar a 

seguinte situação: um pai 
chega em casa depois de um 
exaustivo dia de trabalho; 
enquanto a mãe prepara o 
jantar e as crianças assistem 
televisão, o que o pai faz? 
Ele tem a opção de descan-
sar e se sentar um pouco 
com seus filhos.

No entanto, a mãe não 
tem tempo para isso. Ela 
vai continuar cozinhando, 
depois servindo e depois 
arrumando a cozinha. Para 
isso, ela vai ter acumulado 
o estresse com as tarefas 
domésticas, com os de-
veres das crianças e talvez 
com o seu próprio trabalho 
também. 

Infelizmente, ela não 
teve tempo para aproveitar 
com os pequenos e, talvez, 

nem sequer com seu com-
panheiro.

Esse tipo de situação 
pode se repetir em difer-
entes níveis. Quando um 
pai precisa cuidar do filho, 
é provável que ele o leve ao 
cinema, saia tomar um sor-
vete ou simplesmente brin-
que no quintal. No entanto, 
a mãe não pode agir dessa 
maneira. Ela continua tra-
balhando para que os outros 
possam ter uma vida feliz.

Também é comum que as 
próprias mães peçam para o 
companheiro dar uma volta 
com as crianças no parque 
enquanto ela lava a roupa ou 
arruma a casa.  Como sem-
pre, nos sacrificando pela 
família, acabamos ficando 
infelizes com algo que, na 
verdade, nos dá muito praz-
er.

Ser mãe não nos deixa in-
felizes, é a maneira com que 
lidamos com a maternidade 
que faz isso. As exigências 
em relação a nós mesmas e a 
necessidade de que não falte 
nada aos nossos filhos são 
aspectos que acabam nos 
tirando o tempo para curtir 
momentos relaxantes e di-
vertidos com os pequenos.
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Tem gente que espera 
o ano todo pelo verão, mas 
também tem quem não vê 
a hora dele acabar. De fato, 
sem os cuidados necessári-
os, todos podemos sofrer 
um pouquinho nesta estação 
– seja pelo calor excessivo, 
por queimaduras de sol, de-
sidratação ou outros proble-
mas.

Mas não são só os hu-
manos que sofrem neste 
período do ano. Caso não 
tenham a proteção que pre-
cisam, os bichinhos de esti-
mação também podem ser 
prejudicados pelo sol e calor.

Os animais, assim como 
os seres humanos, podem 
sofrer muito com o calor ex-
cessivo, principalmente em 
épocas como a atual, em que 
os meteorologistas preveem 
altíssimas temperaturas du-
rante toda a estação.

Os tutores devem buscar 
formas de refrescar o cão, 
para que ele não se sinta mal 
nem desanimado e consiga 
aproveitar todos os momen-
tos de forma saudável.

E dá para conciliar todas 
as atividades divertidas do 
verão – ir para a praia, pas-
sear ou relaxar no parque – 
enquanto mantém a saúde 
do pet intacta. Veja como:

Horários do passeio
Passear é uma das ativi-

dades preferidas dos cães, e 
não deve ser deixada de lado 
quando as temperaturas 
estão altas. Porém, é acon-
selhável que tutores evite 
praticar atividades físicas – 
como passeios, agility, cor-

Como aproveitar o verão com seu cachorro 
sem prejudicar a saúde dele

ridas, aulas de adestramento 
-, com seus cães, em horári-
os mais quentes do dia – 10h 
às 16h.

Nesse meio-tempo, as 
atividades devem ser res-
tritas a áreas cobertas com 
sombra, bem ventiladas e 
com piso que não queime as 
patinhas dos cães. O asfalto 
quente é um grande causa-
dor de queimadura dos cox-
ins (almofadinhas das patas) 
de nossos pets nessa época.

Algumas raças neces-
sitam de atenção dobrada 
nesta época do ano. Os cães 
braquicefálicos, de focinho 
achatado – Pug, Shih Tzu, 
Buldogue, Sharpei, entre 
outras raças – costumam ter 
complicações respiratóri-
as frente ao calor excessivo 
que podem levar a morte, 
como a síndrome da angús-
tia respiratória.

Hidratação
O cão deve ter sem-

pre por perto uma tigela 
com água filtrada fresca 
e limpinha durante todo o 
dia e noite. Um cão precisa 
em média de um consumo 
hídrico de 60 ml/kg/dia.

Para garantir este fres-
cor, sugere-se que pedras de 
gelo sejam adicionadas na 
água. Atualmente é possível 
encontrar desde bebedouros 
automáticos – permite que 
água esteja em movimento, 
limpa e filtrada -, até uma 
camada de gelo recicláv-
el por baixo da tigela, que 
garante o frescor por mais 
tempo. Pedaços de fruta ge-
lada e água de coco são boas 

opções. O líquido extraído 
do coco é amado por quase 
todos animais, mas ele deve 
ser utilizado como um com-
plemento e não substituto. 
Já as frutas, algumas de-
vem ser evitadas, como ca-
rambola, uva e sementes de 
qualquer fruta.

Invista na
proteção solar
Tomar um simples ban-

ho de sol diário, pode ser 
bastante prazeroso para os 
cães, porém requer cuida-
dos extras. Desta forma é 
obrigatório que cães usem 
protetor solar, principal-
mente nas áreas do corpo 
com pouco pelo que deixam 
a pele mais desprotegida.

Recomenda-se que os 
tutores usem protetores so-
lar desenvolvidos para cães 
e gatos, com FPS acima de 
30, pois a pele dos animais 
são dermatologicamente 
diferente da humana.

Mantenha o banho
e a tosa em dia
Os banhos semanais e a 

tosa higiênica não só servem 
para refrescar os pets, mas 
para mantê-los limpinhos. 
No caso dos animais de pel-
agem longa, aconselha-se, 
nessa época, uma tosa mais 
curta, como por exemp-
lo tosa bebê, que facilita a 
limpeza das patinhas, bar-
riguinha, focinhos e região 
traseira no dia-a dia.  Ajuda 
a evitar que a pelagem fique 
embaraçada e encardida, 
além de evitar problemas de 
pele.

Como os cães mantêm a 
troca de calor por meio da 
língua e coxins, é importante 
que a região esteja limpa. Se 
os donos não tomarem as 
medidas adequadas, o calor 
pode ser cruel com os ani-

Este persa branco lindo é o Bloomy, gatinho do Alexandre
e da Adriane

mais, principalmente aque-
les de pêlo longo. Por isso, 
manter o comprimento cur-
to, além de ser mais higiêni-
co, também irá proporcion-
ar uma sensação de frescor 
para os bichinhos.
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A assessora de comunicação Daniela Sandrin Copat estará
recebendo os cumprimentos pelo seu aniversário no dia 20

A linda Jaque Pope Todeschini estará recebendo os o carinho da  filha Ana Luiza e do Marido 
Cleber no seu aniversários na próxima terça-feira, 21

A bela arquiteta Patrícia Perin estará aniversariando na
segunda-feira, 20

O empresário Edson Zini estará recebendo o carinho de sua esposa Rejane Lazarotto e dos 
filhos nesta sexta feira, 17, pela ocasião de seu aniversário


