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“Sociedade” exige simpatia
para mulheres, diz estudo
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A pesquisa conduzida por cientistas alemães, 
apontou o que todos sabem: a interação 
entre homens não depende do grau de 
simpatia de cada um. Já as relações 
envolvendo mulheres, sim.
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É uma semana em que ficam em 
destaque as relações com os filhos, o 
namoro e atividades que lhe propor-
cionam crescimento. O autodesenvolvi-
mento está em destaque e você precisa 
permitir que coisas boas entrem! As 
relações de convivência estão sendo 
movimentadas para promover curas, 
entretanto é preciso dar atenção a fo-
focas e a informações distorcidas. Ana-
lise os seus sentimentos e reformule os 
pensamentos, porque desta forma será 
possível reconstruir as relações próxi-
mas.

Você está consciente do que deve 
ser feito, por causa de orientações, 
terapias ou um processo de emocional 
significativo pelo qual vem passando já 
há alguns anos. A experiência o leva a 
interagir com os sacrifícios financeiros 
de uma forma sábia e, desta forma, con-
quistará bons resultados materiais. O 
autoconhecimento ainda é uma exigên-
cia, o que vem lhe proporcionando uma 
nova forma de encarar-se em relação à 
família. Esteja aberto também a resolv-
er questões envolvendo o imóvel. Os 
desafios ainda são direcionados a um 
grupo de pessoas que interferem em 
seus planos materiais. 

Semana positiva para perceber 
as suas posturas em relação a estu-
dos, viagens e campo filosófico. O 
céu colabora com o autodesenvolvi-
mento, ampliando o seu campo de 
visão sobre a vida e a autopercepção. 
Há também boas resoluções com 
documentos, principalmente os ju-
diciais. Haverá uma boa percepção 
das relações com amigos ou com um 
grupo de pessoas, e também aval-
iação de seus projetos ou ideias. Para 
obter o crescimento que espera será 
preciso que exercitar o desapego de 
situações e de pessoas.

É uma semana ótima para obt-
er o progresso que almeja no campo 
profissional e para desenvolver as 
suas metas futuras. Você está numa 
fase de prosperidade e de oportuni-
dades. É necessário ficar atento com 
documentos, principalmente com foco 
em questões judiciais. A ética é uma 
condição necessária para obter méritos. 
Você está num processo significativo de 
mudanças na sua forma de perceber os 
afetos e, desta forma, desenvolver o 
autovalor necessário para seguir mais 
leve, portanto ainda nesta semana fi-
cam visíveis os aspectos curativos emo-
cionais no campo afetivo.

O céu colabora com reuniões, 
treinamentos, viagens e trocas de in-
formações necessárias para o desen-
volvimento em equipe. A troca com 
essas pessoas mexe muito com o seu 
emocional e pede de reflexões sobre 
como pode interagir com esse grupo 
de pessoas. Por outro lado, o céu lhe 
presentia com excelentes oportuni-
dades e crescimento para explorar as 
suas ideias, a partir do momento em 
que ampliar o seu campo de visão so-
bre coisas, pessoas e fatos. Você é le-
vado a vencer desafios, como intriga, 
inveja, ciúme e rivalidades para que 
possa encontrar o seu verdadeiro valor 
com essas pessoas.

Nesta semana a Lua Crescente 
mexe com o campo emocional, pedindo 
de você um novo estado de consciência 
sobre o autovalor e lhe dando condições 
de superar os desafios por meio do de-
sapego. É uma semana importante para 
focar em seus projetos profissionais e 
metas futuras, mas deve concomitante-
mente desapegar de situações que não 
cabem mais na sua vida. O céu promove 
superação para o pagamento de contas, 
dívidas e qualquer acerto de contas. Os 
recursos compartilhados devem ser ex-
ercidos com sabedoria e equilíbrio. 

A Lua Crescente desta semana 
traz crescimento para os seus projetos, 
principalmente aqueles que envolvem 
sócios ou o cônjuge. O céu favorece 
viagens tanto para o campo comercial 
quanto para o campo pessoal. O rela-
cionamento passa por um novo ciclo e, 
desta forma, surge um novo estado de 
consciência e uma nova filosofia de vida. 
O desapego de situações e relações que 
não deram certo é fundamental para o 
seu desenvolvimento. Mas ainda há de-
safios para alinhar o formato de sua roti-
na e trabalho. É essencial soltar amarras 
emocionais que o aprisionam a pessoas.

É uma semana excelente para pro-
mover o trabalho e as atividades diárias. 
Você está passando por um novo ciclo 
profissional e nesta semana conquis-
tará bons resultados. O desenvolvi-
mento financeiro é o seu foco e você 
está em condições de ousar, portanto 
esteja aberto a convites profissionais. 
É necessário avaliar como deseja lider-
ar as suas ideias, porque está carrega-
do de sentimentos e expectativas com 
pessoas muito próximas ou da família. 
Busque avaliar os ressentimentos e as 
mágoas que ainda precisam de cura e 
ressignificação.

A experiência toca heranças, finan-
ciamentos, pensões e aposentadoria. O 
novo ciclo lhe dá condições de ressig-
nificar a rotina e de mudar hábitos no-
civos na forma de trabalhar. Você está 
valorizando a simplicidade e agregando 
novos valores ao seu estilo de vida. O 
seu maior desafio é transmitir e re-
ceber informações de pessoas do seu 
convívio, principalmente de parentes e 
irmãos. Analise as suas necessidades e 
comunique-se com verdade, sem ruídos 
emocionais que podem estagnar o seu 
desenvolvimento.

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 Lua Crescente promove os in-
teresses do cônjuge, de sócios e de 
relações comerciais. É uma semana 
ótima para viajar e participar de ativi-
dades que estimulem o conhecimento 
e a troca de informações com pessoas 
próximas. As atividades também são di-
recionadas ao lazer e ao entretenimen-
to. Mas você será levado a olhar para 
as necessidades familiares que neces-
sitam de reparos, podendo ainda acen-
tuar afastamentos. O seu maior desafio 
ainda está na administração financeira, 
que precisa de atenção para os investi-
mentos, principalmente para os recur-
sos destinados ao lazer e aos filhos.

Você está adquirindo uma nova 
visão sobre a vida. O conhecimento 
está em destaque e impulsiona os tal-
entos, as viagens e o desenvolvimento 
dos filhos. As crenças estão sendo mod-
ificadas, o que lhe possibilita crescer 
e se libertar de padrões nocivos para 
o seu desenvolvimento pessoal. Esse 
novo campo de visão lhe possibilita 
curar relações de uma forma geral, 
principalmente no campo amoroso. É 
preciso encarar as suas necessidades 
projetadas nas relações familiares com 
entendimento dos aspectos emocionais 
do passado.

 Você está numa fase de cresci-
mento na forma de direcionar o tra-
balho e a rotina. É uma semana produ-
tiva e com excelentes resultados para 
dar direção aos planos. O céu lhe traz 
consciência sobre relações que são 
nocivas e que precisam ser renovadas. 
Você está passando por um processo 
de cura importante para desenvolver 
uma relação saudável com os filhos e 
também no campo amoroso. O lema da 
semana é soltar para reconstruir novas 
relações e um novo estilo de vida. No-
vos hábitos estão sendo colocados em 
prática.

Raul se desespera e socorre 
Vinícius. Álvaro descobre que Vinícius 
foi atingido. Lídia sofre com o estado de 
Vinícius. Lucas conta para Álvaro que 
Vitória sabia que Vinícius fazia parte 
do grupo de ativistas, e que a advogada 
informou Raul. Amanda e Guará falam 
com Davi sobre a situação de Guapor-
im. Vinícius pede que Raul se afaste de 
Álvaro e da PWA. Ryan contrata Osana 
para trabalhar na casa de Lurdes, que 
se incomoda. Thelma insinua que Dani-
lo e Camila podem se separar, e Lurdes 
confronta a amiga. Matias fica com Tra-
cy. Leila estranha o comportamento de 
Penha. Davi decide ficar em Guaporim 
e iniciar um protesto, e Vitória se re-
volta. Miriam vê Penha com Belizário. 
Jane questiona Thelma sobre a origem 
de Danilo. Thelma evita o questiona-
mento de Jane. Danilo pede Camila em 
casamento. Davi conhece Betina, que 
oferece ajuda ao ativista para denun-
ciar os impactos da PWA em Guaporim. 
Raul avisa a Álvaro que irá tirá-lo da di-
reção da empresa. Raul compra o apar-
tamento de Vitória. Januário e Oliveira 
propõem compromisso a Lurdes. Érica 
sente ciúmes da aproximação entre 
Vitória e Raul.

Luna desperta e tenta segurar 
Téo, mas ele se desprende da árvore 
e é levado pela correnteza. O fura-
cão e a tempestade terminam. Alexia 
e Kyra são levadas para o Consulado 
Brasileiro. Luna caminha pela cidade 
destruída, com a corrente de Téo em 
suas mãos. Rafael tranquiliza Agnes. 
Marieta percebe que Renatinha torce 
para Kyra não aparecer. Renzo garante 
a Dominique que as testemunhas mor-
reram durante o furacão. Alexia e Kyra 
ficam aliviadas ao verem que Luna se 
salvou. Juan avisa a Luna que Mário foi 
atingido pelo furacão e está no hospital. 
Micaela e Úrsula decidem ir para o Méx-
ico. Dominique avisa a Renzo que quer 
garantias sobre a eliminação das três 
testemunhas. Alexia, Kyra e Luna en-
tram no Programa de Proteção a Teste-
munhas. A Consulesa avisa que as três 
receberão novas identidades e serão 
levadas para um lugar seguro. Juan se 
despede de Luna. Rafael promete a Ag-
nes que encontrará Kyra.

Carlos desabafa com Lola sobre 
sua briga com Inês. Olga e Zeca visitam 
Lola e Clotilde. Emília sente ciúmes da 
relação entre Justina e Candoca. Isabel 
pede que Felício adie sua conversa com 
Lola. Alfredo descobre sobre o relacion-
amento de Isabel e Felício. Shirley co-
menta com Durvalina sobre a proximi-
dade entre Afonso e Lola. Carlos pede 
a Felício que se afaste de Isabel. Julin-
ho descobre que Assad tem dívidas de 
jogo. Durvalina pressiona Clotilde a 
revelar sobre sua gravidez para Almei-
da. Alfredo e Lúcio se preparam para 
um importante comício político. Carlos 
e Inês fazem as pazes. Clotilde procura 
por Almeida, e Natália a questiona. Clo-
tilde disfarça diante de Natália, e Almei-
da garante à esposa que não pensa mais 
na moça. Inês admira a coragem de Al-
fredo. Felício e Isabel discutem. Justina 
pede para ver uma foto de Hamilton, e 
Emília se incomoda. Carlos tenta con-
fortar Isabel, que se irrita com o irmão. 
Karine fala mal de Assad para Alfredo.

Mansão de Gusttavo Lima vira meme na internet 
Ontem (28), no final do dia, 

o cantor sertanejo Gusttavo 
Lima publicou em seu perfil do 
Instagram uma foto da facha-
da de sua casa. Não demorou 
muito, o assunto virou pauta 
nas redes sociais por conta 
do tamanho da mansão e sua 
arquitetura. Grande parte dos 
comentários foram referências 
aos Cavaleiros do Zodíaco e 
suas 12 casas. Outras pessoas 
acharam mais parecido com a 
fachada da Havan sem a icôni-
ca Estátua da Liberdade. O lar 
de Gusttavo, que é casado com 
Andressa Suita, conta com uma 
grande piscina toda iluminada. 
Em volta do ambiente de lazer, 
espreguiçadeiras modernas 
chamam a atenção na imagem 
exibida pelo sertanejo.
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agenda

Netflix: veja os lançamentos de filmes
para fevereiro 

Existe programação mel-
hor que se jogar no sofá e 
assistir a um bom filme? Se 
esses são seus planos para 
2020, rs, prepare-se: a Net-
flix divulgou os lançamentos 
para fevereiro. 

Entre os filmes entram 
no catálogo Letra e Música, 
Como Perder um Homem 
em 10 Dias e Flashdance.

Para todos os
garotos: P.S. ainda
amo você  (12/2)
Agora é oficial: Lara 

Jean e Peter são um casal. 
Eles só não esperavam que 
um outro destinatário das 
cartas de amor de Lara re-
solvesse entrar em cena.

Entre Realidades
(7/2)
Apaixonada por séries 

policiais sobrenaturais e 
cavalos, uma jovem vê sua 
vida tomar um rumo in-
esperado quando seus 
sonhos passam a colo-
car em dúvida a realidade.

Por Lugares Incríveis
(28/2)
Neste filme baseado 

no best-seller, dois adoles-
centes em transformação 
lidam juntos com suas feri-
das emocionais. Com Elle 
Fanning e Justice Smith.

A Trincheira
Infinita (28/2)
Com medo de retaliações, 

um espião da Guerra Civil 
Espanhola se esconde du-
rante 33 anos. Baseado em 
fatos reais. Com Antonio 
de la Torre e Belén Cuesta.

La La Land: Cantando
Estações (1/2)
Em Los Angeles, um casal 

de artistas enfrenta um difícil 
dilema quando seus projetos 
pessoais colocam em risco 
o romance entre eles. Com 
Emma Stone e Ryan Gosling, 
o filme venceu seis Oscar.

Como Perder um
Homem em 10
Dias (1/2)
Um publicitário apos-

ta com colegas que pode 

fazer uma mulher se apaix-
onar por ele em 10 dias. 
Mas aposta na garota er-
rada, pois ela também 
tem seus próprios planos.

Flashdance (1/2)
Neste clássico dos anos 

80, Alex é uma operária 
que trabalha à noite como 
dançarina em uma boate e 
corre atrás do sonho de se 
tornar bailarina profissional.

Feira das Vaidades
(14/2)
Tentando conquistar um 

lugar na alta sociedade de 
Londres dos anos 1820, a 
humilde Becky Sharp decide 
usar toda sua inteligência, 
charme e poder de sedução. 
Com Reese Witherspoon.

Mãos talentosas: A 
história de Ben
Carson (1/2)
Cuba Gooding Jr. vive um 

neurocirurgião pediátrico 
que supera grandes ob-
stáculos para estudar me-
dicina e salvar vidas no 
Hospital Johns Hopkins.

Soldado anônimo
(14/2)
Ao invés de combates, 

este filme de guerra retrata 
os longos e solitários dias dos 
soldados e o senso de humor 
que desenvolvem para lidar 
com situações insuportáveis. 
Com Jake Gyllenhaal, Pe-
ter Sarsgaard, Jamie Foxx 
e direção de Sam Mendes.

 
Superman:
O Retorno (1/2)
Ao retornar a Metrópolis, 

o Super-Homem descobre 
que Louis Lane está compro-
metida com outro homem e 
que Lex Luthor tem um novo 
plano para dominar o mundo.

Truque de
Mestre (1/2)
Um grupo de ilusionis-

tas se especializa em rou-
bar bancos e entregar o 
dinheiro para o público en-
quanto despista agentes 
do FBI. Com Jesse Eisen-
berg, Mark Ruffalo, Woody 

Harrelson e Isla Fisher.

Fala Comigo
(15/2)
Um adolescente entedia-

do liga para as pacientes de 
sua mãe psiquiatra em bus-
ca de emoção, mas acaba se 
envolvendo de verdade com 
uma delas. Com Denise Fraga.

O Estranho Noivo
de Maya (1/2)
Para afirmar sua in-

dependência em relação 
às expectativas rígidas de 
seu pai, uma mulher obsti-
nada contrata um homem 
de Los Angeles para fin-
gir ser seu noivo na África.

Letra e Música
(1/2)
Quando um decaden-

te astro pop tem a chance 
de retomar sua carreira, 
uma jovem com um tal-
ento inato para as pala-
vras pode ser exatamente 
a ajuda de que precisava.

La La Land: Cantando Estações 

Superman: O Retorno

Para todos os garotos: P.S. ainda amo você

Como Perder um Homem em 10 Dias
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comportamento

Dando o devido desconto 
que a pesquisa foi realizada 
em solo alemão, que não é 
o povo que mais disposto a 
mostrar os dentes, ainda as-
sim,  pelas  terras dos cabe-
los claros, a mulher ainda é 
mais cobrada pela sociedade 
para ser “ simpática” dócil e 
meiga. 

Mesmo em 2020, quan-
do a Inteligência artificial - 
criada por serres humanos, 
não esqueça deste detalhe 
- é capaz de ser tão evoluí-
da que previu  com mais de 
30 dias  de antecedência a 
pandemia do coronavirus, a 
grande maioria dos machos 
do planeta age de forma un-
íssona e retrógrada.

Mas vamos ao experi-
mento: a pesquisa conduz-
ida por cientistas alemães, 
apontou o que todos sabem: 
a interação entre homens 
não depende do grau de 
simpatia de cada um – já as 
relações envolvendo mul-
heres, sim.

O estudo publicado no 
periódico científico The Eco-

No mesmo momento em 
que a sociedade machista 
exige um comportamento 
robótico  do sorriso eterno 
e olhos piscando miudinho, 
coloca regras e limites na 
meiguice.

É muito comum homens 
declararem abertamente, 
sem medo de serem julga-
dos  que gostam de mulher 
simpática, “mas”. Sendo que 
cada um tem uma unidade 
de medida para a extensão 
do seu “mas”.

E, resumo o discurso de 
mesa de boteco ou em salas 
de grande corporações é a 
mesma “Eu gosto muito de 
mulher simpática. Esta é a 
qualidade que eu mais ad-
miro numa mulher. Simpatia 
é tudo. Mas tem mulher que 
é simpática demais, além da 
conta. É o que nós homens 
costumamos chamar de 
“mulher muito dada”. Quan-
do vejo uma garota desse 
estilo tiro logo o meu time 
de campo pois sei que o que 
ela quer é ser gostosa e ter a 

Estudo comprova que sociedade ainda cobra mais        das mulheres para serem simpáticas do que homens
Embora a simpatia seja importante para as mulheres em todas as suas interações, só importa para os homens se elas interagirem                     com o sexo oposto

nomic Journal constatou que 
a boa relação de mulheres 
com pessoas de ambos os 
sexos depende do grau de 
simpatia delas – o que não 
acontece com os homens, 
sendo simpática, comporta-
mento, este que não é exigi-
do e nem avaliado como pos-
itivo para os homens.

Para conduzir a inves-
tigação, pesquisadores das 
universidades de Hamburgo 
e de Frankfurt, na Alemanha, 
criaram uma espécie de jogo: 
divididos em duplas, homens 
e mulheres avaliavam a sim-
patia uns dos outros com 
base em fotografias. 

Em outro momento, eles 
fizeram uma atividade em 
que investiam dinheiro em 
projetos. Os homens con-
tribuíram, em média, com 
4,05 euros e as mulheres, 
com 3,92 euros. Mas isso de-
pendia do grau de simpatia – 
e do sexo – de quem estava 
em cada time.

Os estudiosos perce-
beram que quando homens 
estavam em equipes com 

outros homens, independen-
temente do quão simpáticos 
eram, eles contribuíram com 
quantidades semelhantes. 
O comportamento mudava 
quando se tratava de mul-
heres: se fossem considera-
das pouco agradaváveis pe-
los rapazes, eles diminuíam 
pela metade o valor investi-
do.

“Nossos resultados sug-
erem a existência de um fa-

tor de simpatia que oferece 
uma nova perspectiva sobre 
as diferenças de gênero nos 
resultados do mercado de 
trabalho”, disse Leonie Ger-
hards, principal autora do ar-
tigo. “Embora a simpatia seja 
importante para as mulheres 
em todas as suas interações, 
só importa para os homens 
se elas interagirem com o 
sexo oposto”.

Já em times femininos, 

se havia alguma mulher con-
siderada pouco simpática, 
a contribuição diminuía em 
30%; e, se fosse um homem 
desagradável, caía em 37%. 

Com isso, os pesquisa-
dores concluíram que, para 
as mulheres, a simpatia é 
levada em conta em todas 
as interações. Já para os 
homens, a simpatia é impor-
tante apenas nas interações 
com o sexo oposto.

Mulher simpática x mulher “dada”
atenção de todos os homens 
e não a de um só. Portanto, é 
tiro n’água. Ela só ‘dá corda’, 
mas quando chega na hora 
do ‘vamos ver’ ela tira o cor-
pinho (que geralmente é bem 
torneado) fora.” Quem nunca  
ouviu  este comentário - com 
algumas adaptações que a 
inteligência emocional  var-
iante põe um freio?

Outro ponto que os 
homens não têm o meno pu-
dor é  invadir a área da intim-
idade de uma mulher  profis-
sional e perguntar em meio a 
uma entrevista ou reunião de 
trabalho, se ela está “livre/
casada”. Esta mesma curi-
osidade  não existe para o 
universo masculino. Homens 
são capazes de trabalhar 
anos um do lado do outro e 
nem saber se o colega tem 
namorada. Isto porque para 
o homem  confirmar a sua 
sexualidade tem muito peso 
e mostrar-se interessado na 
fêmea ( ou coloca-la dentro 
de esteriótipos) é mais fácil 
para lidar.

 Aí entram os conceitos 
que  não evoluem  desde 
que foi  inventada a lâmpa-
da incandescente : “mulher 
tem que ser simpática mas 
reservada. Um sorriso e um 
‘oi, como vai?’ já tá de bom 
tamanho. Abraços e beijin-
hos só se ela for solteira e o 
amigo for um amigão de ver-
dade, e que ela não o veja há 
um bom tempo. Se não for 
assim, ela se torna vulgar, 
‘dada’, e, mulher que é ‘dada’ 
demais, acaba dando pra 
todo mundo, nem que seja 
só corda.”

Neste contexto, as mul-
heres evoluíram, independ-
ente de classe social, cultur-
al e econômica, aprendendo 
a “lidar” com a estagnação 
evolutiva dos parceiros.  

Por serem treinadas des-
de a tenra idade a brincar de 
boneca, a menina aprende a 
arte da imitação, aprende a 
observar o comportamento 
de como agir,  esta interação 
representando esses papéis 
em situações variadas, fluin-

do sua liberdade de criaçãoa 
o contrário dos meninos, 
onde é largado  à própria 
sorte com um carrinho ou 
um videogame para se  en-
treter.

 Para Jean Piaget (2003), 
conhecido mundialmente 
por ter escrito centenas de 
artigos e livros em que ana-
lisa a evolução do pensam-
ento infantil, todas as ações 
reais ou materiais que a 
criança  é capaz de efetuar, 
como no curso do período 
precedente, a criança tor-

na-se, graças à linguagem, 
capaz de reconstruir suas 
ações passadas sob forma 
de narrativas, e de antecipar 
suas ações futuras pela rep-
resentação verbal.

 Dito isto, é notório que 
a mulher tem mais capaci-
dade de comunicação, pois 
passou anos exercitando  a 
observação e a imitação e, 
antes de duto  aprendendo a 
“ler “ os diferentes compor-
tamentos de cada papel na 
sociedade: pai, mão irmãos  
e amigos.
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O número de famílias 
brasileiras chefiadas por 
mulheres cresceu 105% 
entre 2001 e 2015, segun-
do a pesquisa ‘Mulheres 
Chefes de Família no Bras-
il: Avanços e Desafios‘. Isso 
significa um total de 28,9 
milhões de famílias chefia-
das por mulheres em 2015, 
ano dos últimos dados.

Neste número estão in-
cluídos diversos tipos de 
arranjos familiares, como 
casal sem filhos ou com fil-
hos; arranjo unipessoal, que 

Estudo comprova que sociedade ainda cobra mais        das mulheres para serem simpáticas do que homens
Embora a simpatia seja importante para as mulheres em todas as suas interações, só importa para os homens se elas interagirem                     com o sexo oposto

Mais preparada, carga maior e menor recompensa financeira
Apesar de  algumas 

frentes já estarem  cientes 
que a mulher tem mais habil-
idade de administrar, segun-
do Barack Obama, em sua 
célebre citação “se o mun-
do fosse governado pelas 
mulheres estaria melhor”, 
-  e nem vamos comentar o 
que pensam os últimos três 
presidentes do Brasil sobre 
o assunto - a sociedade ma-
chista  ainda  cobra que a 
mulher seja  dócil, meiga e 
mais preparada para o mer-
cado de trabalho, ter jornada 
dupla, mas a recompensa é  
muito menor

Segundo levantamen-
to da ONU, as mulheres es-
tudam mais no Brasil, mas 
têm renda 41,5% menor 
que homens. Renda Na-
cional Bruta per capita da 
mulher foi de US$ 10.432 

em 2018, contra US$ 17.827 
do homem. País caiu uma 
posição no IDH e foi para 79º 
lugar no ranking com 166 
países.

Divulgado no final de 
2019 o IDH para mulheres 
mostrou que as brasilei-
ras estão em melhores 
condições de saúde e edu-
cação que os homens, mas fi-
cam abaixo quando o assun-
to é renda bruta.  No Brasil, 
as mulheres têm mais anos 
esperados de escolaridade 
(15,8 frente a 15 dos homens) 
e maior média de anos de es-
tudo (8,1 anos contra 7,6 dos 
homens). A Renda Nacional 
Bruta (RNB) per capita, me-
dida anualmente, da mulher, 
no entanto, equivale a US$ 
10.432 contra US$ 17.827 
do homem, com base em 
números de 2018.

28,9 milhões de famílias no Brasil são chefiadas por mulheres
é caracterizado por uma 
mulher que mora sozinha; e 
as chamadas mães solo, car-
acterizadas na publicação 
como “arranjo monoparen-
tal feminino”.

O estudo também 
mostra que as famílias for-
madas por uma mãe soltei-
ra, separada ou viúva e seus 
filhos já representam 15,3% 
de todas as formações fa-
miliares.

Outro dado que mostra 
como muitas mulheres 
têm assumido a responsa-

bilidade de criar os filhos 
sozinhas vem da cartilha 
‘Pai presente‘, divulgada 

pelo Conselho Nacional: 
5.494.267 estudantes não 
possuem o nome do pai na 

certidão de nascimento. 
Esse dado teve como base o 
Censo Escolar 2011.
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NASA planeja espaço comercial
e para turistas na Estação Espacial

Os investimentos de pri-
vatização da NASA acabam 
de atingir um marco impor-
tante. A agência espacial 
anunciou que agora tem pla-
nos oficiais para adicionar 
uma combinação de espaço 
de trabalho orbital com um 
retiro de microgravidade à 
Estação Espacial Internac-
ional (ISS). O projeto ficará 
nas mãos da empresa Hou-
ston Axiom Space.

Jim Bridenstine, admin-
istrador da agência, afirmou 
que "O trabalho da Axiom 
para desenvolver um destino 
comercial no espaço é uma 
etapa essencial para a NASA 
atender às necessidades de 
longo prazo de treinamento 
de astronautas, pesquisas 
científicas e demonstrações 
de tecnologia em órbita ter-
restre baixa".

A empresa é administra-
da pelo ex-gerente da ISS, 
Michael Suffredini, e ainda 
conta com o ex-astronau-
ta Charles Bolden como um 
dos colaboradores. O plano 

é oferecer uma nova por-
ta comercial para o espaço, 
permitindo que pesquisa-
dores, fabricantes, turis-
tas ricos e outros tenham 
a oportunidade de visitar a 
órbita terreste para trabalho 
ou lazer. Eles começarão en-
viado pessoas para a estação 
através de seus próprios 
módulos conectados, mas o 
objetivo para o futuro é que 
os mesmos se desconectem 
e possam agir como uma 
estação espacial indepen-
dente da própria empresa.

Em artigo que escreveu 
para o Elite Traveler, Suf-
freddini disse “Nós apenas 

começamos a entender os 
frutos de anos de pesqui-
sa em baixa órbita terres-
tre e agora podemos con-
ceituar as possibilidades 
que a microgravidades 
pode oferecer, como pro-
dutos farmacêuticos su-
periores, órgãos humanos 
impressos em 3D, cabos 
de fibra ótica de alto de-
sempenho e superligas”.

Ainda não há uma data 
claramente definida para 
a instação do novo espaço 
comercial na ISS, mas a 
Axiom declarou que gos-
taria de começar a enviar 
os seus clientes em 2021.

Nokia pode lançar
celular de tela dobrável
já em fevereiro

Segundo o site Nokia-
Mob, a HMD Global pode 
exibir um celular de tela do-
brável no início deste ano, 
provavelmente, durante a 
MWC 2020, que ocorrerá em 
Barcelona entre os dias 24 e 
27 de fevereiro. 

As informações seriam 
de fontes ligadas ao assunto, 
as quais teriam revelado ao 
veículo que o lançamento do 
aparelho sob a marca Nokia 
estaria previsto para entre 
o final de 2020 e início de 
2021.

O site também menciona 
que o protótipo do smart-
phone foi concluído em 
meados de 2019, enquanto 
seu modelo final teria fica-
do pronto em janeiro. Isso 
indicaria que a empresa fin-
landesa iria de fato trazê-lo 

a público durante o even-
to de tecnologia móvel.

Apesar de o design do 
aparelho ser desconhecido, 
o NokiaMob menciona que 
teria uma abertura com do-
bra dupla em formato de “Z”, 
algo inédito — e ainda confu-
so — para esse tipo de mod-
elo. A ideia inicial da com-
panhia seria lançá-lo para 
concorrer com o Samsung 
Galaxy Fold e Motorola Razr, 
mesmo que sejam celu-
lares visualmente distintos.

O vazamento não de-
terminou em quais países o 
celular de tela dobrável da 
Nokia seria vendido nem sua 
faixa de preço. O assunto 
também não foi confirma-
do oficialmente até o mo-
mento, portanto, deve ser 
visto apenas como rumor.

Tomada de 3 pinos: governo Bolsonaro 
quer acabar com padrão

O Governo Federal es-
taria revendo a possibilidade 
de eliminar o padrão bra-
sileiro de tomadas com três 
pinos, implementado oficial-
mente em 2011. Com apenas 
nove anos da mudança que 
gerou gastos, polêmica e 
trouxe mais segurança para 
instalações elétricas no país, 
existe a possibilidade de 
termos que passar por tudo 
isso de novo.

O governo Bolsonaro já 
havia sinalizado informal-
mente uma vontade de re-
verter a criação do padrão 
de 2011, mas especialistas 
apontam que uma ação 
como essa seria um retro-
cesso em termos de segu-
rança.

Em entrevista ao Jor-
nal da USP, Josemir Coelho 
Santos, do Departamento 
de Engenharia de Energia 
e Automação Elétricas da 
Escola Politécnica da USP, 
explicou a necessidade de 
uma padronização nacional 

obrigatória como o que te-
mos atualmente.

“O Brasil não tinha 
uma legislação específica 
que desse essa proteção 
para os usuários de equi-
pamentos elétricos, e isso 
foi feito depois de muitas 
décadas de necessidade. 
Foi custoso e penoso im-
plantar essa modificação. 

Até hoje ainda há in-
stalações em prédios anti-
gos que não se adaptaram, 
e mexer com esse padrão 
— que é mais seguro e com-
patível com normas inter-
nacionais — parece ser algo 
que não vai contribuir com a 
segurança”, explicou Santos.

É importante destacar 
que não existe um padrão 
internacional de tomadas, 
e cada país é livre para ad-
otar seus próprios padrões. 
O Brasileiro, inclusive, é rel-
ativamente flexível, sendo 
retrocompatível com toma-
das europeias de dois pinos 
e também com um legado 

de aparelhos antigos que já 
existiam antes da mudança.

Inmetro e Conmetro
O Inmetro defende que 

o padrão atual brasileiro 
garante mais segurança 
aos usuários, sendo que 
o terceiro pino funciona 
como aterramento, espe-
cialmente importante para 
eletrodomésticos mais vul-
neráveis, como geladeiras, 
máquinas de lavar e produ-
tos em geral que usam elet-
ricidade para fins de aquec-
imento ou refrigeração.

Caso o governo siga em 
frente com seus planos de 
“despadronizar” novamente 
as tomadas brasileiras, seria 
necessária uma aprovação 
do Conmetro (Conselho Na-
cional de Metrologia, Nor-
malização e Qualidade In-
dustrial). De qualquer forma, 
ainda não está clara qual 
seria uma possível propos-
ta do governo para reverter 
o padrão adotado em 2011.
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Tradução com
transcrição em tempo 
real no Android

De acordo com o The 
Verge, o app do Google 
Tradutor para Android gan-
hará transcrição de áudio 
em tempo real. Dessa forma, 
o recurso permitirá a usuári-
os fazerem uma gravação 
em um idioma e convertê-lo 
automaticamente em outro 
logo em seguida — algo útil 
durante viagens nas quais 
não falamos determinada 
língua.

O veículo ainda indica 
que a tecnologia estaria em 
fase de protótipo, porém a 
gigante das buscas já teria 
feito sua demonstração pre-
liminar na última terça-feira 
(28) em escritório de São 
Francisco, na Califórnia. Vale 
lembrar que a chegada da 
novidade foi noticiada pelo 
XDA Developers, em dezem-
bro.

Segundo o The Verge, a 
função inicialmente neces-
sitará de conexão à internet 
para ser acessada, assim, se-
ria diferente do atual mode-
lo do Google Tradutor e de 

outros recursos similares 
baseados em Inteligência 
Artificial.

Essa exigência aconte-
ceria porque, conforme a 
companhia, seria mais com-
plicado fazer transcrição 
multilíngue em áudio ao vivo 
do que apenas fazer a con-
versão direta de uma frase 
escrita para outro idioma.

Por enquanto, o pro-
tótipo estaria em etapa de 
aprendizado e avaliação 
de sentenças completas 
naquele formato. Com isso, 
ele já seria capaz de adi-
cionar pontuações, além 
de corrigir palavras — de 
acordo com o contexto de 
produção —, sotaques e até 
mesmo dialetos regionais.

O site aponta que com-
panhia planeja trazer a tec-
nologia ao Google Tradutor 
“em breve”, portanto, ainda 
não há data específica para 
a atualização global. Até lá, 
a empresa busca meios de 
aprimorar a IA e outros de-
talhes para o futuro do app.

HotMilhas: entenda
como funciona o site para
vender milhas
Fácil de usar, plataforma está disponível para clientes das principais
companhias aéreas brasileiras

A HotMilhas é uma plata-
forma que permite vender 
milhas na Internet. A partir de 
uma rápida cotação, clientes 
das companhias aéreas Gol, 
Latam e Azul podem confer-
ir o valor comercial das suas 
milhas, inclusive as de cate-
gorias como "Platinum" ou 
"Black", considerados pla-
nos de elite, e trocá-las por 
dinheiro. A prática pode ser 
vantajosa para pessoas que 
não têm viagens em vista, 
mas querem se beneficiar 
com o saldo acumulado dos 
programas de fidelidade. 

O que é?
A HotMilhas é uma em-

presa de venda de milhas 
áreas. Adquiridas a partir de 
programas de fidelidade, as 
milhas são uma recompen-
sa da companhia aérea aos 
clientes mais assíduos, que 
podem usar o saldo de mil-
has para comprar passagens 
por preços bem menores.

Há pessoas que possuem 
muitas milhas acumuladas, 
mas nenhuma pretensão de 
viajar em um período próx-
imo. Para elas, seria muito 
mais vantajoso trocar os 
pontos por dinheiro. No en-
tanto, essa operação não 
pode ser feita direto pela 
companhia aérea. É aí que 
entram serviços como o 
HotMilhas. Eles se aprovei-
tam de uma brecha ofere-
cida pelos programas de fi-
delidade, que permitem ao 
usuário emitir passagens 

aéreas com suas milhas, mas 
em nome de outras pessoas.

Quem pode 
vender milhas?
A HotMilhas trabalha com 

os programas de fidelidade 
Smiles, da Gol; Latam Pass, 
da Latam; Tudo Azul, da Azul 
Linhas Aéreas e também 
com as categorias Plati-
num e Black, pertencentes 
ao plano de pontos “Elite” 
da Latam. Em outras pala-
vras, apenas clientes dessas 
companhias aéreas podem 
vender milhas. A quantidade 
mínima e máxima permitida 
para a venda varia conforme 
o programa de fidelidade.

Smiles: mínimo de 11 mil 
milhas e máximo de 700 mil 
milhas; Latam Pass: mínimo 
de 12 mil milhas e máximo de 
700 mil milhas; Tudo Azul: 
mínimo de 12 mil milhas 
e máximo de 500 mil mil-
has; Latam Platinum/Black: 
mínimo de 25 mil milhas e 
máximo de 700 mil milhas.

Como funciona
a HotMilhas?
Interessados em vend-

er milhas devem fazer uma 
cotação usando o formulário 
disponível na página inicial 
da HotMilhas (www.hotmil-
has.com.br). Após o envio 
dos dados, o usuário rece-
berá um e-mail com uma 
proposta comercial do site.

O preço varia de acor-
do com diferentes fatores, 
como a demanda pelas mil-

has e as cotações das moe-
das estrangeiras. Por isso, é 
difícil determinar com pre-
cisão o valor unitário de cada 
milha. No entanto, o HotMil-
has estima que um pacote 
com 10 milhas, a depender 
do programa de fidelidade, 
varie entre R$ 130 e R$ 300.

Caso o usuário decida 
continuar com o processo 
de venda após o recebimen-
to da cotação, deverá criar 
uma conta no site. Feito isso, 
é preciso escolher entre 
duas formas de pagamento: 
agendado e antecipado. Na 
primeira modalidade, as pes-
soas que compram as milhas 
podem usá-las a qualquer 
momento, e o vendedor pode 
optar por receber o paga-
mento em 15, 20 ou 28 dias.

Já no segundo caso, 
as milhas do vendedor só 
podem ser usadas após o 
comprador efetuar o pa-
gamento. A HotMilhas 
faz o depósito assim que 
a transação é aprovada.

HotMilhas é confiável?
A HotMilhas atua há mais 

de 10 anos no mercado bra-
sileiro. No Reclame Aqui, 
a empresa apresenta uma 
boa reputação, com nota 
7,1. O índice de solução das 
reclamações é de 76,7%, 
e as queixas mais comuns 
dizem respeito a atrasos 
no pagamento. De acordo 
com o site, 66% dos con-
sumidores disseram que 
voltariam a fazer negócio.
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Quando o arame vira arte    em suas mãos
Um arame maleável, um 

alicate e muita imaginação. 
É só isto que você precisa 
para  criar verdadeiras obras 
de arte, ou simplesmente 
deixar aquele cantinho com 
mais charme. Reunimos al-

gumas inspirações para você 
iniciar já neste final de se-
mana a sua coleção. Com-
ece com peças mais simples 
como enrolar ao redor de 
garrafas para pendurar  com 
flores na sua sacada, como 

a foto abaixo. Depois que já 
tiver habilidade se aventure 
em projetos mais complexos. 
No início, risque o que você 
quiser fazer num papel, de-
pois é só ir dobrando e seguir 
a linha.
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Antônio feliz com a festinha dos seus quatro anos ao lado de
amiguinhos e dos pais Felipe Rigon e Taís Klein

Como prevenir os acidentes domésticos 
mais comuns para crianças de 1 a 3 anos
Intoxicação, engasgos, sufocamentos e afogamentos são os principais riscos para as crianças desta faixa etária 

Risco: intoxicação
por substâncias
químicas
“Começou a andar, aca-

bou a paz!” Essa frase não 
poderia fazer mais senti-
do quando falamos de aci-
dentes domésticos. A partir 
do momento em que a cri-
ança consegue ficar em pé e 
se deslocar, a lista de riscos 
só aumenta. O perigo pode 
estar onde você nem imagi-
na, como nos seus produtos 
de beleza no armário do ban-
heiro. 

Um estudo norte-amer-
icano publicado na revista 
Clinical Pediatrics mostrou 
que 64.686 crianças com 
menos de 5 anos foram aten-
didas em salas de emergên-
cia nos EUA, de 2002 a 2016, 
por problemas relacionados 
a cosméticos. Cerca de 60% 
dessas lesões ocorreram em 
menores de 2 anos, e a maio-
ria aconteceu porque as cri-
anças engoliram produtos, 
levando ao envenenamen-
to. Isso também pode ac-
ontecer com os de limpeza 

e medicamentos, caso da 
psicóloga Andrea Macedo, 
35 anos, mãe de Nicolas, 6. 
Quando ele tinha 3, estava 
resfriado e a mãe, antes de 
dormir, já com o menino na 
cama, pegou o analgésico no 
armário e deixou o remédio 
na mesinha por alguns se-
gundos, enquanto buscava o 
inalador no banheiro. “Quan-
do voltei, ele estava chupan-
do o frasco e disse ‘mamãe, 
já tomei meu remédio’. 
Fiquei muito nervosa, não 
sabia quanto ele tinha toma-
do. Liguei para a pediatra e 
para o centro de intoxicação, 
que recomendaram levá-lo 
ao hospital. Nicolas ficou 
quatro horas em observação 
e não teve nenhuma reação. 
Mas foi um sufoco!”

Como prevenir
Todos os produtos quím-

icos – cosméticos, medica-
mentos, itens de limpeza e 
de jardim – devem ficar guar-
dados em armários altos, 
de preferência com chave 
ou trava. Outra dica: nunca 

chame remédio de suco ou 
balinha, senão a criança vai 
querer.

Se o seu filho for para a 
casa dos avós, que costu-
mam tomar mais remédios 
e nem sempre têm a casa 
preparada para as crianças, 
peça para tirarem os medic-
amentos do alcance dos pe-
quenos.

Caso o acidente acon-
teça, como foi com Nicolas, 
evite dar leite ou forçar o 
vômito, pois pode queimar 
o trato digestivo tanto na 
ida quanto na volta. “Vá im-
ediatamente para o hospi-
tal. Lembre-se de levar o 
que a criança tomou – seja 
um remédio ou um produ-
to de limpeza – para que os 
médicos saibam a origem do 
problema e como proceder”, 
orienta o pediatra Nelson 
Ejzenbaum, membro da So-
ciedade Brasileira de Pedi-
atria.

Risco: engasgos 
e sufocamento
Levar peças pequenas 

à boca é outro perigo para 
os pequenos. “Até os 2 ou 3 
anos eles estão na chamada 
fase oral, quando descobrem 
o mundo pela boca. Por isso, 
cuidado redobrado. Não dá 
para deixar, por exemplo, 
moedas por aí”, diz a pediatra 
Caroline Gabardo, membro 
da Sociedade Paranaense 
de Pediatria e professo-
ra da Faculdade Pequeno 
Príncipe, em Curitiba (PR).

Como prevenir
Fique atento para que 

não haja coisas pequenas ao 
alcance das crianças – des-
de um botão solto na roupa, 
um ímã de geladeira ou um 
clipe de papel. No caso dos 
brinquedos, é fundamental 
seguir as recomendações de 
idade do fabricante e fazer 
inspeções regulares: soltou 
a roda do carrinho? Separe 
o brinquedo. Se você tem 
filhos de idades diferentes, 
guarde os itens do mais 
velho à parte e procure su-
pervisionar as brincadeiras.

Risco: afogamento
Uma das situações mais 

perigosas nessa fase é a 
água – seja na piscina, na 
banheira, no balde ou até na 
privada. Segundo Vanessa 
Machado, da ONG Criança 
Segura, a criança pode se 
afogar em até três dedos de 
água. “Nessa faixa etária, 
a cabeça da criança ainda 
representa 25% do peso do 
seu corpo, então, quando ela 
tomba, a tendência é cair 
de cabeça. Se ela faz isso 
com o rosto na água, não 
tem força para levantar”, diz.

Foi por isso que a produ-
tora de vídeo Maíra Azevedo, 
40, mãe de Cora, 10, viveu mo-
mentos de pânico. Quando a 
filha tinha 1 ano, estava em 
uma piscina de plástico rasa. 

Cora usava uma boia re-
donda com encaixe para as 
pernas, e Maíra se levantou 
para ajeitar o guarda-sol. 
Quando voltou o olhar, a 
boia estava de ponta-ca-
beça. “Foram segundos 
desesperadores até resga-
tar minha filha completa-
mente submersa, deitada 
no chão da piscina, com os 
olhos abertos e abrindo e 
fechando a boca para ten-
tar respirar debaixo d’água. 

Tirei-a da água e ela de-
morou a ter uma reação, 
até que começou a chorar “, 
conta. Maíra levou Cora ao 
pediatra, que constatou es-
tar tudo bem, mas, ainda as-
sim, naquela noite a menina 

passou horas chorando. “Até 
hoje só de lembrar me dá ar-
repios. Depois li na lateral da 
boia que crianças que não 
sabem nadar não podem usar 
aquele tipo em piscinas ra-
sas, que dão pé. Esse foi meu 
erro. Mas foram somente al-
guns segundos que levantei 
para arrumar o guarda-sol...”.

Como prevenir
Piscinas devem ter sem-

pre grade em volta e portão 
com trava que a criança não 
consiga abrir. Se você tiver 
piscina em casa e for dar um 
churrasco, ou caso vá a uma 
festa que disponha de uma, 
redobre a atenção e colo-
que colete ou boia de braço 
nas crianças que ainda não 
sabem nadar. Isso é apenas 
uma medida a mais de pre-
venção. O melhor é ficar de 
olho o tempo todo e manter 
o portão fechado. Se outras 
crianças resolverem nadar, 
é preciso supervisão de pelo 
menos um adulto durante 
todo o período em que elas 
estiverem na água, mesmo 
que façam aula de natação.

Piscinas infláveis, ba-
cias e baldes, depois de 
usados, devem ser guarda-
dos de cabeça para baixo e 
fora do alcance de crianças.

No caso de banheiras, 
nunca deixe o pequeno to-
mando banho sozinho.  Use 
travas de segurança nos va-
sos sanitários ou deixe as por-
tas dos banheiros fechadas.
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Gatos com problemas neurológicos:
como reconhecê-los? 
Conheça os sintomas que indicam que o sistema nervoso de seu felino não anda muito bem

Os gatos possuem siste-
ma nervoso complexo, assim 
como os cães e os seres hu-
manos. Esse sistema, como 
os outros, também está su-
jeito a diversas doenças. 
Contudo, a espécie felina 
possui algumas particu-
laridades, tanto na apre-
sentação da alteração neu-
rológica como nas causas 
dessas alterações. A seguir, 
veja quais são as mais co-
muns e como identificar se o 
gato sofre de alguma doença 
ligada ao sistema nervoso.

Entenda os sinais
Dividido em central (en-

céfalo e medula espinhal, 
envolvidos pelas membra-
nas chamadas meninges) e 
periférico (nervos e múscu-
los, interligados pela placa 
motora), o sistema nervoso 
precisa que ambas as partes 
que o compõem trabalhem 
em conjunto para seu fun-
cionamento. 

Uma alteração em 
qualquer desses sistemas 
pode fazer com que o gato 
demonstre um determinado 
sinal clinico.

Responsáveis por ações 
motoras, como andar e pular; 
e ações intelectuais, como 
memoria e comportamento, 
os sinais observados quando 
algo não vai bem têm relação 
com essas ações. São eles:

Alterações
na marcha
Fraqueza nos membros 

posteriores ou nos quatro 
membros, são um exemp-

lo. Os gatos começam a não 
pular para locais mais altos, 
demonstram quedas ao an-
dar, desequilíbrio e incoor-
denação.

Mudança 
e comportamento
Agressividade ou carên-

cia excessiva. É importante 
diferenciar alteração com-
portamental de alteração 
de origem neurológica. Há 
casos em que não há uma 
lesão neurológica envolvi-
da, sendo apenas um dis-
túrbio comportamental 
desencadeado por alguma 
alteração na rotina do gato.

Andar
compulsivamente 
pela casa
Caminhar em círcu-

los ou desorientado, não 
desviar de obstáculos, com-
primir a cabeça de encon-
tro à parede e urinar e def-
ecar em locais diferentes.

Convulsões
A apresentação dessas 

crises pode ser clássica, ou 
seja, com perda de consciên-
cia, tremores intensos e, em 
alguns casos, perda do con-
trole autonômico com sal-
ivação, micção e defecação. 

Entretanto, essa espécie 
pode ter crises com apre-
sentações diversas, por ex-
emplo momentos súbitos de 
graves alterações comporta-
mentais, episódios em que o 
felino anormalmente corre 
pela casa e/ou vocaliza. 

O que torna difícil sua 

interpretação nesses ca-
sos. Crises convulsivas 
devem ser investigadas e 
tratadas adequadamente, 
visto que doenças como en-
cefalites e tumores cerebrais 
também podem causá-las.

Perda de visão
Quando não esti-

ver relacionada à al-
terações oftálmicas.

Peculiaridades felinas
Os gatos têm um compor-

tamento particular e, apesar 
de existirem sinais clínicos 
bem evidentes, muitas vez-
es eles são discretos. Desse 
modo, assim que detectados, 
é importante que os tutores 
busquem seu veterinário de 
confiança para que ele pos-
sa avaliar o caso e fazer a 
indicação, se necessário, de 
um neurologista veterinário.
As desordens mais comuns 
observadas em gatos são:

Alterações
congênitas
Como em outras es-

pécies, os felinos também 
podem nascer com má-for-
mação nesse sistema com-
plexo. Essa má-formação 
pode ser induzida por 
doenças, sendo uma das 
mais comuns a hipoplasia 
cerebelar, que consiste em 
uma redução no número de 
células de uma área do en-
céfalo chamada cerebelo. 

Alguns filhotes apre-
sentam essa enfermidade 
quando há infecção intrau-
terina, ou durante o parto 

pelo vírus da panleucopenia 
(doença comum em felinos, 
cuja prevenção é a vacina).

Encefalites
São processos in-

flamatórios causados, na 
maioria das vezes, por vírus 
e outros agentes infecciosos. 
Os felinos possuem doenças 
virais específicas como a 
peritonite infecciosa felina 
(PIF), que podem causar de-
sencadear a encefalite. Out-
ros agentes, como toxoplas-
mose (que é um protozoário) 
e criptococos (que é um fun-
go), também são causa de 
certos tipos de encefalites. 

O tratamento será 
variável de acordo com o di-
agnóstico e causa desse pro-
cesso. Dependendo da causa 
podemos ter cura, mas há 
casos graves em que os fe-
linos podem não sobreviver.

Lesões medulares
Nos cães, uma das princi-

pais causas de lesão na medu-
la são as hérnias de disco. 
Nos gatos, estão mais liga-
das a processos neoplásicos, 

inflamatórios e traumáticos. 
Em caso de lesão medu-

lar, o animal terá alteração 
na capacidade de movimen-
tação, podendo até ficar 
paraplégico dependendo da 
área da medula afetada e 
da gravidade do processo.

Neoplasias
Felinos podem apre-

sentar meningiomas (tipo de 
tumor) no sistema nervoso 
central, que, dependendo da 
localização e do tamanho, 
pode ser retirado por ciru-
rgia. Os casos mais graves 
são aqueles em que o tumor 
já está em estágio avançado. 

Os sinais clínicos são 
variáveis de acordo com a 
localização desse tumor no 
encéfalo, mas vale ressaltar 
que convulsões e andar com-
pulsivo são os sinais mais 
frequentemente observados. 

No entanto, outros tipos 
de tumores também po-
dem ser observados como 
o linfoma e gliomas. Em to-
dos os casos, se diagnos-
ticados precocemente, há 
maior chance de sobrevida.
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A linda Andressa Berlatto estará aniversariando na próxima segunda-feira

O radialista Yron Machado Chaves. estará aniversariando no 
próximo dia 6 de fevereiro e recebe o carinho do filho Enryco

O chef Douglas Bertamoni aniversaria  no dia 5 de
fevereiro e recebe o carinho da namorada Ana

O engenheiro Wagner Klein estará aniversariando no próximo dia 8, recebendo o 
carinho da namorada Fernanda Lenhard e de amigos


