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Gartner Symposium/Itx-
po, um dos maiores eventos 
de tecnologia do planeta, re-
vela as principais tendências 
para 2018. Entre elas está a 
Inteligência Artificial:

Coisas Inteligentes: o 
número de dispositivos conec-
tados só aumenta com o pas-
sar dos anos. Além de aumen-
tar em tamanho, a Internet das 
Coisas (IoT) passará a ser mais 
autônoma ou semi autônoma, 
e o Gartner aposta que, até 
2022, teremos automóveis se 
deslocando em rodovias sem 
ser necessário que um ser hu-
mano esteja atrás do volante.

Aplicativos Inteligen-
tes e Capacidade Analí-

tica: aplicativos inteligentes 
podem criar uma camada in-
termediária entre pessoas e 
sistemas, com o objetivo de 
aumentar o potencial humano 
e não substituí-lo.

Fundação IA (Inteli-
gência Artificial): a cria-
ção de sistemas com a capaci-
dade de aprender, se adaptar 
e, potencialmente, atuar sozi-
nhos, será um campo de bata-
lha para fornecedores de tec-
nologia até 2020.

Gêmeos Virtuais: é a re-
presentação digital do mundo 
real em que o objeto virtual é 
um espelho fiel do seu gêmeo 
físico, com todas as suas pro-
priedades e características. O 

maior benefício é a simulação 
de cenários “E se…”, utilizan-
do os gêmeos virtuais, sem a 
necessidade de desperdício de 
materiais e horas-homem.

Da Nuvem à Borda: um 
automóvel autônomo precisa 
ter capacidade de processamen-
to sufi ciente na Borda (Edge) 
para decidir qual a melhor 
chance de seus passageiros so-
breviverem em um acidente. 
Precisa também comunicar os 
dados com a nuvem para que a 
montadora monitore as manu-
tenções do veículo. Esta arqui-
tetura Nuvem-Borda-Nuvem 
será um dos desafi os dos próxi-
mos anos.

https://digitalks.com.b

2018 será o ano da 2018 será o ano da 
inteligência artifi cialinteligência artifi cial
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A campanha 
Janeiro Bran-
co é voltada à 
ações que aju-
dem na propa-
gação do tema 
Saúde Mental. 
Trata-se de 
uma campanha 
ainda recente, 
iniciada no ano 
de 2014 por 
p r o f i s s i o n a i s 
da psicologia 
no estado de 
Minas Gerais. 
Hoje, diver-
sas cidades do 
Brasil já a ade-
riram e a cada 
ano mais pes-
soas participam dela, sendo inclusive ampara-
da por lei desde outubro de 2016 na cidade de 
Campinas/SP.

O principal objetivo da ação é fazer com 
que as pessoas refl itam sobre o sentido e o pro-
pósito de suas vidas, a qualidade de seus rela-
cionamentos, o quanto elas conhecem sobre si 
mesmas. A campanha acredita que ao colocar o 
tema Saúde Mental em evidência se torna pos-
sível a prevenção do adoecimento emocional da 
humanidade. Além disso, tem como foco a sen-
sibilização de mídias, instituições sociais, pú-
blicas e privadas e órgãos governamentais para 
iniciativas, dentre elas, projetos estratégicos 
para atender demandas individuais e coletivas 
relacionadas à Saúde Mental.

É importante mencionar que a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) vem incessante-
mente alertando-nos sobre o número crescen-
te de suicídios, depressão e ansiedade. Sem 
falar na medicalização da vida, o uso indis-
criminado de medicações, às quais as pessoas 
têm recorrido cada vez mais, formando uma 
geração de dependentes químico-psicológicos 
de fármacos e drogas, afetando crianças, jo-
vens, adultos e idosos. 

Mas por que janeiro? Os organizadores 
da campanha explicam que janeiro represen-
ta um período em que as pessoas geralmen-
te fazem um “balanço” de suas vidas, pensam 
como foi o ano que passou, o que deu certo, o 
que não deu, e propõem-se a construir novos 
projetos, novos planos, a realizar o que se de-
seja. Desta forma janeiro é um mês natural-
mente terapêutico. 

E por que a cor branca? A partir da cor 
branca outra cor pode aparecer. Simboliza 
(re) inícios, convite à criatividade. Além dis-
so, a somatória de todas as cores resulta na 
cor branca, assim para o Janeiro Branco ela 
representa todos os projetos e todas as expe-
riências a partir das quais todo sujeito pode 
partir para escrever sua própria história.
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Com a chegada de 2018 o grupo de estudos Bio-
Flora traz a descrição de uma planta que tem em seu 
nome vulgar a palavra PAZ. É nesse sentido que de-
sejamos ao mundo, a nossa comunidade, aos nossos 
colegas, aos nossos amigos, aos nossos familiares 
muita paz interior e para com os outros. 

O lírio-da-paz (Spathiphyllum wallisii), também 
conhecido como bandeira branca ou espatifi lo é uma 
linda planta da família Araceae e são conhecidas cerca 
de 41 espécies do mesmo gênero. Com até 60 centí-
metros de altura, esta herbácea perene rizomatosa é 
nativa da Venezuela e Colômbia. Possui folhas longas 
e verdes brilhantes em formato de espátula, é muito 
usada na ornamentação doméstica e seu fl orescimen-
to ocorre na primavera-verão, na qual surge uma fl or 
branca (infl orescência) em formato de espátula. 

O lírio-da-paz não é muito tolerante ao frio, mas 
gosta de lugares a meia sombra e prefere substratos 
ricos em matéria orgânica, solos com boa drenagem 
e regas frequentes. Com o passar do tempo ele cos-
tuma formar touceiras devido a sua multiplicação, 
sendo essa época excelente para se fazer mudinhas. 

Lembramos que o lírio-da-paz tem o crescimento 
rápido quando encontra os fatores ideais para se de-
senvolver. Segundo alguns pesquisadores da espécie, 
o lírio não pode fi car com o ‘pote’ do lado de fora de 
casa em dia muitos quentes já que à incidência de luz 
solar direta, provoca queimaduras na planta quando 
expostos ao sol. 

O outro detalhe é quanto ao fator rega, não se 
deve regar muito, pois com o solo encharcado a 
planta literalmente apodrece e ainda, quando culti-
vado em um solo rico de matéria orgânica o lírio não 

precisa de adição de fertilizantes. É bem adaptado ao 
clima brasileiro, por esse motivo é comum encontrá-
-lo em residências, lojas e em diversas outras entida-
des como planta usada na decoração. 

O lírio-da-paz também pode auxiliar na purifi ca-
ção do ar no ambiente e segundo algumas supersti-
ções ele serve para espantar o ‘mau olhado’. Porém 
o que realmente ocorre, é que, as pessoas cultivam 
essa planta por sua aparência. Possui o formato de 
uma bandeira branca quando surge sua infl orescên-
cia, na qual curiosamente apenas a forma de espiga 
de sua infl orescência é efetivamente a parte que cor-
responde a fl or. A região de cor branca, presente ao 
redor, é uma bráctea (folha especializada), por que o 
lírio não possui odor para atrair os insetos poliniza-
dores, sendo assim a natureza encontrou uma forma 
de garantir sua permanência, se adaptando. 

Por outro lado, muitas espécies deste mesmo gê-
nero são tóxicas, onde sua ingestão pode causar irri-
tação oral e de mucosas, irritação ocular, difi culdade 
de engolir e até problemas respiratórios. Em casos 
mais graves até ocasionam alterações nas funções 
renais e neurológicas. Após esse breve relato sobre 
essa bela planta muito cultivada e conhecida por 
todos, nós desejamos a todos um excelente 2018, e 
assim como o lírio-da-paz, que nós possamos evoluir 
como pessoas focados na paz, de modo a nos man-
termos adaptados no mundo garantindo a qualidade 
e a sobrevivência, também, das demais espécies.

BioFlora/URI
Peter Santos de Aguiar - Acadêmico de C. Biológicas - Bacharelado/URI
Profa. Dra. Nilvane Ghellar Müller
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Qualquer remédio de via oral 
deve ser tomado apenas com 
água e nenhum outro líquido. 
Além disso, existe até uma quan-
tidade indicada por médicos: de 
200 ml, ou seja, um copo cheio.

O correto é beber a água aos 
poucos, dando pequenos goles. 
Para facilitar o caminho do medi-
camento até o estômago a pessoa 
ainda deve estar de pé e, caso seja 
necessário se sentar ou deitar, ela 
deve esperar cerca de 2 minutos 
depois de ingerir a pílula.

Por fi m, evite ingerir com-
primidos a seco, já que ele pode 
machucar ou irritar a mucosa do 
trato gastrointestinal, região em 
que ocorre o início da absorção 
e distribuição do medicamento 
para que ele faça efeito.

Nenhum tipo de remédio 
pode ser tomado com leite, café, 
refrigerante ou suco

Leite corta o efeito do remé-
dio? Ao contrário do que muita 
gente imagina, não é nada sau-
dável tomar comprimidos com 
leite, especialmente no caso de 

antibióticos à base de tetracicli-
na. Neste caso, o composto pre-
sente no medicamento se liga ao 
cálcio do leite, formando aglo-
merações que cortam o efeito do 
remédio.

Pode tomar remédio com 
chá? Chás tampouco são indica-
dos como aliados na ingestão de 
remédios orais. Isso porque a in-
fusão possui grande concentra-
ção de tanino, uma substância 

química que pode retardar ou 
mesmo comprometer totalmen-
te a efi cácia do medicamento.

Outras reações químicas que 
prejudicam o efeito de compri-
midos também podem ocorrer se 
eles forem ingeridos com sucos, 
refrigerantes ou café. No caso da 
última bebida, o paciente pode 
sofrer com efeitos colaterais 
como ansiedade, nervosismo ou 
palpitações.

A água de coco é considerada um iso-
tônico natural, pois é muito rica em mine-
rais e possibilita uma absorção rápida no 
corpo, principalmente de sódio e potássio, 
que são fundamentais para o funcionamen-
to celular, ajudando o organismo a repor 
as perdas dos nutrientes ocasionados pelo 
suor. No período de praia é uma boa opção 
para hidrata-se beira-mar, uma vez que é 
um alimento local e in natura. Também au-
xilia na reposição de líquidos após ativida-
de física intensa, mas vale lembrar que não 
deve ser um substituto da água mineral. 
Outra curiosidade é que a água de coco aju-
da na recuperação da ressaca, pois além 
da reposição dos minerais, os carboidratos 
presentes na bebida repõem a energia per-
dida e recupera na desidratação ocasiona-
da pelo álcool.

Graduanda de Nutrição / Unijuí 
kellyunijui@outlook.com

Kelly Kercher

Água de cocoDivulgação

Qual o jeito certoQual o jeito certo
de tomar remédio?de tomar remédio?

O que é?
LIXO ÚMIDO é tudo o que estraga com facilidade, como res-

tos de comida, fezes de animais e podas de plantas;
LIXO SECO é tudo o que não estraga com facilidade e no geral 

pode ser reciclado, como papéis, plásticos, metais e vidros;

Alguns motivos para separar o lixo:
Evita proliferação de insetos

Menor impacto para o meio ambiente
Gera renda para cooperativas e economia para 

prefeitura
Caminhão de coleta seletiva para na frente da 

sua casa

O é?

Orientações sobre a coletaOrientações sobre a coleta
de lixo em Santo Ângelode lixo em Santo Ângelo

Horários
Diurno: A partir das 7h

Notuno: A partir das 18h
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O verão está aí. Você sabia que a otite 
externa é uma das doenças mais comuns 
nesta época do ano?  Uma infecção que 
preocupa quem frequenta praias e piscinas. 
Para evitar é preciso tomar alguns cuida-
dos, saiba mais.

A otite externa é uma infecção no ouvi-
do externo, que é causada pelo excesso de 
umidade e exposição a ventanias.  Acontece 
quando a água, cheia de bactérias, fi ca acu-
mulada no ouvido e penetra na pele da cavi-
dade auricular. É preciso ter sempre muita 
cautela no momento de higienizar os ouvi-
dos. Evite usar hastes fl exíveis na higieniza-
ção dos ouvidos, existe o risco de perfuração 
do tímpano, o mais recomendável é limpá-
-los com os dedos durante o banho e secar 
bem com uma toalha limpa. Também é re-
comendável balançar a cabeça após sair da 
piscina ou do mar para retirar toda a água 
dos ouvidos e, se possível, secar com uma 
toalha. Pessoas que passam muito tempo na 
água devem ter este cuidado redobrado, já 
que mergulhando estão se expondo a bac-
térias. 

Os principais sintomas da otite externa 
são dor de ouvido, sensação de entupimento 
(como o que se sente ao viajar de avião), e 
ocasionalmente uma secreção. Assim que 
perceber algum sintoma, é muito impor-
tante procurar um médico, evitando que a 
infecção se agrave e cause outros problemas 
mais sérios. Nunca se deve tentar soluções 
caseiras. O uso de óleos, tampões e medica-
mentos sem prescrição médica pode trazer 
riscos à saúde e até uma perda auditiva. 

Como identifi car otite em bebês e 
crianças pequenas? Muitas vezes, os pe-
quenos não sabem expressar o que estão 
sentindo, e os pais ou responsáveis preci-
sam estar atentos aos sinais de que pode 
haver algo de errado. Alguns deles são: 
puxar a orelhinha com frequência; Chorar 
ao tocar no ouvido; Febre; Falta de apeti-
te; Bebês podem chorar e rejeitar a hora 
de mamar; Irritabilidade; Difi culdade para 
dormir; Secreções saindo pela orelha; Al-
gumas crianças podem apresentar diarreia, 
náusea e vômitos.

O tratamento geralmente é realizado 

com o uso de antibióticos e a indicação é 
não molhar o ouvido infeccionado. Há dife-
rença entre a otite externa e a otite média, 
que apresenta uma incidência muito maior 
no inverno e em crianças até os seis anos 
de idade. A otite pode ser muito dolorosa. 
Após um exame clínico o médico poderá di-
ferenciar uma da outra e indicar o melhor 
tratamento.

Quando a otite não melhora com o tem-
po, o médico pode requisitar outros exames, 
como a timpanometria ou imitânciometria. 
Este exame mede como o tímpano reage a 
diferenças na pressão do ar. Consiste em 
colocar uma sonda no ouvido, que muda 
a pressão do ar ao mesmo tempo em que 
transmite som para dentro da orelha. A son-
da mede a maneira que o som refl ete dentro 
do ouvido e como a pressão afeta esse índi-
ce. Quando o som refl etido de volta é pouco 
ou ausente em condições de alta pressão, é 
um sinal de que há infecção. Curta o verão e 
cuide da sua saúde auditiva.

Curta o verão e cuide da sua saúde auditivaCurta o verão e cuide da sua saúde auditiva
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