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 Pesquisadores da Northwestern Univer-
sity examinaram dados de mais de 1,5 
milhão de pessoas e descobriram que 
existem pelo menos quatro grupos dis-
tintos de personalidade. Páginas 08 e 09

Existem quatro tipo diferentes 
de personalidades, diz estudo
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Nesta semana, cuide do seu emocio-
nal e de situações que não estão no seu 
controle. Há informações que circulam e 
que podem soar como fofocas ou segredos. 
Atenção com o julgamento e a forma que 
vem encarando as relações com pessoas 
próximas, funcionários ou parentes. Não 
tome nenhuma decisão, caso tenha dúvidas 
ou que burle regras importantes. Há cola-
boração de uma pessoa importante, mas 
que pode atuar em segredo. É nítido que o 
relacionamento passa por uma nova fase e 
os aspectos ativam imprevistos ou possí-
veis afastamentos.

Valentim afirma a Beto que Lu-
zia só pode estar mentindo sobre o 
roubo do bebê. Naná e Dodô armam 
contra Karola, que é ofendida por 
todos os seus vizinhos. Galdino in-
cita Laureta contra Rosa, e revela a 
Luzia que planeja acabar com a vida 
da cafetina. Rosa se sente culpada 
quando Valentim desabafa sobre 
Karola. O médico de Rochelle comu-
nica à família que a menina pode ter 
a síndrome de Guillain-Barré. Ícaro 
confessa a Laureta que acredita que 
Luzia pode estar falando a verdade. 
Fora de si, Karola atira contra Lau-
reta, mas Ícaro salva a cafetina. Lau-
reta garante a Karola que não foi ela 
quem divulgou seu vídeo com Remy. 
Galdino tenta disfarçar sua culpa, 
mas Laureta desconfia. 

O TEMPO NÃO PARA

SEGUNDO SOL

ESPELHO DA VIDA

AS AVENTURAS DE POLIANA

Cecílio observa Cairu e Dom 
Sabino, sem se revelar. Teófilo pre-
senteia Dom Sabino e sua família 
com roupas novas. Vera Lúcia fica 
intrigada ao ver Betina saindo do 
cortiço. Bento promete ficar ao 
lado de Samuca em seu novo proje-
to. Carmen e Dom Sabino se aprox-
imam. Marino sofre um acidente 
e desmaia do outro lado da ilha. 
Menelau decide procurar Marino. 
Cecílio decide deixar a pensão. 
Samuca incentiva Carmen a lutar 
pela presidência da SamVita. Mar-
ciana comenta com Marocas que 
Betina tem ido à casa de Samuca. 

Claudia devolve o celular de 
Yasmin por ela ter se comportado 
bem nos últimos dias. Mário e Luigi 
se escondem no carro da mãe para 
tentarem descobrir o lugar que ela e 
Sérgio trabalham. João percebe que 
os capangas que roubaram a caixa 
de doações de Durval e diz ao pa-
deiro que irá recuperar. Salvador faz 
uma obra de arte e fica emociona-
do com ele mesmo. Nadine diz para 
Waldisney que Joana deve ter um 
caso. Afonso leva aliança de com-
promisso para Joana. Lindomar joga 
fora a obra de arte de Salvador por 
achar que era lixo. Salvador volta 
na sala com a diretora Ruth e chora 
ao perceber que sumiu seu invento. 
Afonso insiste para Luísa namorar 
com ele, mas a mulher responde 
que eles estão apenas se conhecen-
do. Poliana tenta convencer Raquel 
a se juntar com ela e Lorena para 
fazerem uma apresentação.

ÁRIES 21 de mar. a 20 de abr. TOURO 21 de abr. a 20 de mai.

GÊMEOS

ESCORPIÃOLIBRA 23 de out. a 21 de nov.

AQUÁRIO 21 de jan. a 19 de fev.

21 de mai.a 20 de jun. CÂNCER 21 de jun. a 21 de jul.

PEIXES 20 de fev. a 20 de mar.

SAGITÁRIO 22 de nov. a 21 de dez.

VIRGEM 23 de ago. a 22 de set.

23 de set.a 22 de out.

22 de jul. a 22 de ago.

22 de dez a 20 de janCAPRICÓRNIO

LEÃO

Nesta semana, são ativadas expe-
riências com pessoas próximas, parentes e 
estudos. Uma notícia traz a necessidade de 
tomar uma decisão, que o deixa em desta-
que, mas que interfere em seu estado emo-
cional. É favorável ter posturas direciona-
das para viagens, estudos ou para divulgar 
informações. Uma conversa é importante 
para encontrar o equilíbrio na relação. 
Existem situações que não estão acomo-
dadas da melhor forma e ativam desafetos. 
Atenção com o ciúme, a insatisfação e ri-
validades que dificultam o relacionamento.

Nesta semana, são ativadas reso-
luções financeiras importantes. A experiên-
cia em si pode tocar o dinheiro do cônjuge 
ou possíveis investimentos como finan-
ciamento ou heranças. A situação chega 
até você com dificuldade, porque existem 
entraves para prosseguir com os projetos. 
É importante amadurecer as ideias e ave-
riguar as responsabilidades que cabem 
a você. Apesar dos desafios, há boas de-
cisões que ajudam concluir tais documen-
tos. Você está em busca de um amor mais 
elevado e numa frequência boa para a rea-
lização de seus sonhos.

A semana inicia com grandes decisões 
e movimentos que tocam também outra 
pessoa. A pessoa tocada pode ser o cônju-
ge, um sócio, um cliente ou simplesmente 
uma pessoa importante para a experiência. 
O seu regente, Marte, lhe possibilita tomar 
decisões assertivas para ancorar projetos. 
Mas é de extrema importância que haja 
comprometimento e esforço. O relaciona-
mento passa por uma nova fase e as res-
ponsabilidades são altas. Mas ambos estão 
decididos a dar um passo importante pro-
movendo projetos ou as relações com os 
amigos.

Nesta semana, são acentuados pro-
jetos, amizades e atividades que evidencia 
o lazer. Caso tenha filhos, é importante 
avaliar as atividades, priorizando as res-
ponsabilidades. O cenário indica que será 
testado em sua maturidade e na capacida-
de de se comprometer, tanto com amigos, 
quanto com o desenvolvimento da autoes-
tima. É favorável divulgar notícias e ideias. 
Atenção com um tumulto com parentes ou 
pessoas que interferem na troca afetiva. É 
importante amadurecer as relações com as 
pessoas, inclusive com amigos. Mas é favo-
rável tomar decisões que promovam o rela-
cionamento e superar os desafios

Você está em processo de cura, para 
assumir as rédeas de sua vida. Para seguir 
com posturas, é importantíssimo amadure-
cer as experiências em família para nutrir 
uma troca saudável. Portanto, avalie o ca-
minho e seja sábio em suas escolhas. As 
responsabilidades apresentadas são altas, 
mas há favorecimento em suas decisões. O 
cenário indica que uma decisão conscien-
te no relacionamento é essencial para dar 
um passo maduro e responsável. Existem 
desafios na troca que precisam ser trans-
postos para se encaixar com a nova fase. 
Examine com carinho como deseja preen-
cher o seu coração com coisas boas, desen-
volvendo a sua autoestima.

Nesta semana, são evidenciados a 
comunicação e os estudos. É importante 
priorizar as atividades do seu trabalho ou 
de sua rotina. Está sendo levado a amadu-
recer as relações e será testado em sua ex-
pressão. Uma pessoa importante colabora 
na elaboração de ideias e contribui na to-
mada de decisões. Existem instabilidades 
no relacionamento que causam mudanças, 
imprevistos e afastamentos. Uma con-
versa é importante para a tomada de uma 
decisão importante. Com certeza, é uma 
semana para expor ideias que promovam 
movimentos viáveis no relacionamento. 
As responsabilidades são altas e você está 
sendo testado em suas competências.

Nesta semana, será levado a filtrar 
informações para avaliar o melhor camin-
ho a ser traçado no trabalho. É importan-
te priorizar questões materiais e avaliar 
o quanto está disposto a fazer movimen-
tos diferentes para alcançar os objetivos. 
Atenção com a autocrítica em excesso, que 
o prejudica. O cenário indica curas emocio-
nais e uma nova forma de perceber o amor. 
A pessoa amada está mais sensível e busca 
uma conexão com a vida. Porém é impor-
tante avaliar as responsabilidades nesta 
nova fase, que se relaciona com a educação 
de filhos, ou com cobranças que sente na 
troca afetiva.

Nesta semana, as responsabilidades 
são altas e você será exigido na troca com 
pessoas importantes na esfera profissional 
ou familiar. Você está em evidência e exis-
te a necessidade de expressar uma notícia 
importante. Cuide de suas posturas com 
carinho. A experiência em si o deixa em 
destaque e te leva a necessidade de trabal-
har a sua autoestima e o reconhecimento. 
O relacionamento passa por uma fase mais 
madura e ambos estão sendo levados a 
encarar a vida com realidade. Apesar dos 
desafios encontrados, você está feliz com 
os resultados alcançados e busca uma ex-
periência singular para desenvolver a troca 
com maior entusiasmos e motivação.

Nesta semana, existem cobranças na 
esfera do trabalho e no trato com pessoas 
do seu convívio. Está refletindo sobre qual 
a melhor postura e como pode colocar em 
movimento suas decisões. Uma notícia 
mexe muito com você e lhe traz a impor-
tância de ser maduro e responsável. Ape-
sar dos desafios emocionais, você toma 
decisões viáveis para assuntos familiares 
ou para o imóvel. É essencial desenvolver 
a sua autoestima para estabilizar o rela-
cionamento. Infelizmente, ainda existe um 
cenário de afastamentos, rupturas, caos e 
imprevistos na relação, mas, de verdade, 
depende muito de você a reconstrução de 
algumas relações.

Nesta semana, são ativadas experiên-
cias no namoro ou com filhos. É uma sema-
na que as responsabilidades são altas para 
ancorar projetos importantes que exige de 
você uma postura madura frente a expe-
riência. Suas preocupações maiores são re-
fletidas no campo material. Apesar das re-
flexões financeiras, o cenário lhe possibilita 
interagir com pessoas que colaboram com 
os projetos. É importantíssimo amadurecer 
o campo afetivo. A relação pode vir com co-
branças ou com interferências de pessoas 
do seu convívio ou parentes. É essencial 
uma troca madura para entender o que a 
pessoa amada está trazendo a você.

Nesta semana, são evidenciados as-
suntos familiares e uma preocupação com 
questões profissionais. As responsabilida-
des são altas e precisa se posicionar com 
maturidade, frente às experiências. Ape-
sar dos desafios, você consegue resolver 
questões materiais. Se estiver em busca 
de resultados profissionais, é uma semana 
significativa, mas nada abona o esforço que 
deverá ser empregado. Existe a necessida-
de de falar com a pessoa amada, entretan-
to, encontra desafios para concluir ideias 
ou transmitir o que sente com realidade. 
Existe um novo cenário afetivo, o que para 
você é ótimo, entretanto, gerenciar todas 
as mudanças está sendo um desafio para 
você.

Margot convida Cris para ir à an-
tiga casa de Júlia. Lenita repreende 
o comportamento de Isabel, que 
afirma que vai separar Alain de Cris. 
Ana tem um mau pressentimen-
to sobre Cris, e sofre por não con-
seguir falar com a filha. Cris sofre 
um acidente na casa de Júlia, e Mar-
got se desespera. Marcelo questio-
na Alain sobre seus sentimentos por 
Isabel. Margot avisa a Alain sobre o 
acidente de Cris. No hospital, Cris 
se recupera e confidencia a Margot 
que teve um sonho com Júlia. Mar-
got pede que Vicente lhe envie um 
sinal e pergunta sobre Pedro. 

A noite da última terça-feira 
(25) foi badalada após o cantor 
da Banda Atitude 67 subir ao pal-
co durante o prêmio e roubar um 
beijo da Anitta. O beijo foi rouba-
do, mas muito bem dado entre ela 
e Leandro.

No início do evento a come-
diante e apresentadora Tatá Wer-
neck alfinetou a colega de palco 
sobre os vencedores mais premia-
dos do Multishow.

“Ivete é a artista mais premia-
da e só perdeu uma vez pra Vanes-
sa Rangel”, disse a Tatá.

“To com saudade de você de-
baixo do meu cobertor...”, cantou 
Anitta, relembrando seu sucesso 
que tirou a hegemonia da baiana 
Ivete.

Isso foi o suficiente para Tatá 
especular a vida pessoal da canto-
ra: “Tá com saudade do ex?”

“Saudade? Eu tô na pista! E 
espero sair daqui com algum con-
tratinho...”, respondeu a cantora.

Pouco após anunciar o fim do casamento, Anitta ganhou um 
beijaço de cantor durante Prêmio Multishow
O cantor da banda Atitude 67 subiu ao palco e tascou um beijão da cantora

Depois, deram continuidade 
ao evento e por diversas vezes a 
solteirice de Anitta virava assunto 
nos palcos.

“Já olhei duas vezes meu tele-
fone pra ver se tinha um ‘oi, sumi-
da’, e nada!”.

Tatá aproveitou e soltou: “Se 
tiver alguém aí disposto a dar um 
beijo, Anitta está aqui, só vir ao 
palco. Alguém?”

A cantora sentou num sofá ao 
lado do cantor Luan Santana sem 
clima algum, até que de repente 
um rapaz seguiu em direção ao 
palco. Isso não fazia parte do ro-
teiro e Anitta começou a se ques-
tionar. Tatá se empolgou ao ver o 
rapaz subir.

Rapidamente ele disse que 
era um cara de atitude - uma re-
ferência ao nome da banda - Ati-
tude 67 - e deu um beijo nela, um 
beijão!

E a cantora correspondeu di-
reitinho. “Se não fosse pra brincar, 

eu não teria descido pro play” jus-
tificando o porque não recuou.

Depois da premiação, Lean-
dro soltou: “Foi tudo normal, foi 

maravilhoso estar ali em cima. Eu 
entrei na brincadeira delas. Ela 
pediu beijo e eu só tive atitude, 
não foi planejado”.

Luan Santana acompanhou a cena de camarote e ficou completamente sem 
reação com o momento, tão sem reação que virou meme na internet
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Hippie Chic
Mesa, cadeira e superfícies 

brancas formam uma base neutra 
e básica neste home office, mas 
quem traz o toque de aconchego 
são os objetos, que ganharam no-
vos usos e criaram uma atmosfera 
hippie chic. É o caso do tapete ge-
ométrico, que, pregado na parede, 
dá cor e ganha status de obra de 
arte. Outro modelo em tons seme-
lhantes segue sua função habitual 
sobre piso de madeira, colorindo 
ainda mais o espaço ao lado de 
plantas dispostas em vasos de di-
versos tamanhos.

Preto e rosa
Assinado pela dupla Pella He-

deby e Marie Ramse, neste home 
office preto e rosaformam uma 
combinação sofisticada. Lançan-
do mão do minimalismo, o espaço 
confronta, em meio a linhas retas 
e puras, a sobriedade de uma cor 
com a serenidade da outra. Para 
deixar tudo ainda mais interessan-
te, a parede surge bicolor, em uma 
brincadeira de alto contraste.

Perto da escada
Com ideias práticas e origi-

nais, este home office transformou 
uma área subutilizada da casa. No 
final da escada, o espaço tomou 
forma sem a necessidade de que-
bra-quebra, apenas com a chegada 
de novos móveis e do guarda-cor-
po antigo, de metal. A estrutura 
cumpre a função de divisória entre 
o escritório e a escada, sem obs-

Decoração descolada para escritório

truir o alcance da luz natural e da 
ventilação e, principalmente, sem 
vetar a vista para o jogo de espe-
lhos de diferentes formatos que se 
forma na parede cinza.

Espaço multiuso
Neste home office, o compu-

tador fica confortavelmente ins-
talado em uma mesa, que também 
pode funcionar como espaço para 
receber convidados em um jan-
tar. Ao fundo, o móvel com gave-
tas pode armazenar o material de 
escritório e os acessórios da casa. 
Na combinação de cores, a paleta 
contrasta suavemente tons claros 

com algumas peças de linhas finas 
na cor preta.

Cercado pela natureza
Uma maneira de tornar mais 

leves as horas de trabalho em casa 
é apostar em uma decoração re-
pleta de plantas. Sabendo muito 
bem disso, o designer gráfico e 
diretor de arte Dabito, do estúdio 
Old Brand New, criou uma char-
mosa composição de prateleiras 
de madeira fixadas em trilhos dou-
rados em seu home office. Lá ele 
colocou, no lugar de livros, uma 
coleção de folhagens e cactus.

Dupla elegante
Este home office é um ótimo 

exemplo de como unir paredes 
escuras, paleta monocromática e 
criatividade ao pendurar quadros. 
O espaço foi pintado de um cinza 
fechado, servindo como ponto de 
partida para a escolha de todos os 
outros elementos nas cores preto, 
branco e cinza. Sobre o compu-
tador, uma prateleira serve como 
apoio para uma coleção eclética 
de obras de arte. O toque final fica 
por conta de dois elementos: as 
luminárias industriais e as plantas.

Assinado pela dupla Pella Hedeby e Marie Ramse, neste home office preto e rosa-
formam uma combinação sofisticada

Mesa, cadeira e superfícies brancas formam uma base neutra e básica neste home 
office, mas quem traz o toque de aconchego são os objetos, que ganharam novos 
usos e criaram uma atmosfera hippie chic

Com ideias práticas e originais, este home office transformou uma área subuti-
lizada da casa. No final da escada, o espaço tomou forma sem a necessidade de 
quebra-quebra, apenas com a chegada de novos móveis e do guarda-corpo anti-
go, de metal

Uma maneira de tornar mais leves as horas de trabalho em casa é apostar em uma 
decoração repleta de plantas

Neste home office, o computador fica confortavelmente instalado em uma mesa, 
que também pode funcionar como espaço para receber convidados em um jantar
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A primavera chegou e com ela 
as tendências de make estão sen-
do lançadas. A intenção é que as 
produções sejam mais vibrantes e 
coloridas este ano! Os batons que 
estarão em alta passeiam entre 
as cores coral, rosa, alaranjado e 
vermelho. 

Coral - O tom suave deixa a 
maquiagem mais iluminada e fe-
minina.

Rose - O rose é um tom ro-

Como é bom cuidar da pele 
sem ter que usar diversos produ-
tos ou tratamentos invasivos, não 
é mesmo? Uma das melhores van-
tagens disso tudo é que as massa-
gens faciais não exigem o uso de 
cremes mirabolantes, caríssimos 
ou receitas caseiras!

Com a massagem facial con-
seguimos eliminar o inchaço do 
rosto, deixar a pele com a aparên-
cia renovada e relaxar os múscu-
los do sem precisar gastar fortu-
nas com tratamentos estéticos.

Os métodos de massagem fa-
cial ganham cada vez mais espaço 
no mundo da beleza e prometem 
ótimos resultados de maneira na-
tural.

Mesmo com o sucesso recen-
te em países ocidentais, massa-
gear a face é um passo conhecido 
da rotina de beleza em culturas 
asiáticas há vários anos. Não à 
toa, algumas dessas técnicas es-
tão entre as mais praticadas atu-
almente. Além dos toques com as 
mãos, também está em alta o uso 
de ferramentas, como rolos e cris-
tais, para aplicar os movimentos e 
potencializá-los.

Os principais benefícios para 
a pele são: a desintoxicação, o es-
tímulo da região e o relaxamento 
dos músculos, além de diminuir o 
inchaço e dar uma suavizada nas 
linhas de expressão. A massagem 
garante uma derme mais saudá-
vel, pois a pele é o maior órgão 
do corpo humano e a que fica ex-
posta. Ela recebe o estresse, a po-
luição, o cansaço e outros fatores 
que deixam a pele sobrecarregada 
e com aparência flácida.

A massagem pode aparecer 
em diferentes momentos da sua 
rotina de beleza, ou seja, pode ser 
feita pela manhã ou à noite, e a 
ideia principal é que seja feita al-
gumas vezes na semana.

Usar os dedos para a massa-
gem é uma das melhores ferra-
mentas que você pode ter! Rolos 
e cristais são comuns, mas nem 
sempre auxiliam a pele, cada um 
tem um método de uso. Usar os 
dedos permite que você acalme 
a pele e melhore a circulação. Al-
gumas pessoas usam pedras, que 
tem função enérgica e também ra-
zem benefícios. Para a região dos 
olhos, devemos massagear leve-
mente as pálpebras com um roli-

Benefícios e técnicas da massagem facial

nho, indo de dentro para fora e em 
direção às têmporas, isso ajuda a 
diminuir o inchaço típico do local.

Tipos de massagem:

Relaxante 
Estimula a pele com suaves 

movimentos, eliminando toxinas 
que estão presentes nela. Inicial-
mente coloque algumas gostas 
de óleo facial nas mãos, esfregue 
uma na outra para aquecer o pro-
duto. Em seguida, toque o rosto 
espalhando o cosmético pela face 
e comece a pressionar alguns pon-
tos na maçã do rosto, bochecha, 
queixo e nariz. Na testa, deslize 
os dedos em movimentos de bai-
xo para cima até o início do cou-
ro cabeludo. Deslize também por 
toda a face, sempre pressionando 
de fora para dentro. Não esqueça 
de massagear o pescoço e a nun-
ca também. Ao finalizar, lave bem 
o rosto com um sabonete indicado 
para o seu tipo de pele para retirar 
o excesso de produto.

Drenagem
Usada para diminuir o inchaço 

e o acúmulo de líquidos na face, os 
movimentos precisam ser feitos 
com uma leve pressão em pontos 
específicos do rosto e pescoço, 
onde os gânglios linfáticos ficam 
localizados. Assim, a excreção 
será estimulada e ajudará na de-
sintoxicação facial. Higienize a 
face e aplique um creme ou óleo 
facial. Depois, vá tocando as sa-
boneteiras e, em seguida, aperte 
suavemente a lateral do pescoço. 
Deslize os dedos a partir do centro 
do queixo em direção às orelhas e 
pressione também toda a lateral 
do rosto até a testa. Faça o mesmo 

movimento de dentro para a fora e 
de pressão e descompressão nas 
pálpebras superiores e inferiores. 
Para finalizar, pressione a parte 
de trás dos lóbulos da orelha por 
alguns instantes. Em média, cada 
movimento deve demorar cerca 
de dois minutos.

Gua Sha
Essa é famosa por usar uma 

placa de cristal como instrumento 
de massagem, a técnica é inspira-
da na tradicional medicina chine-
sa e ajuda a relaxar os músculos 
faciais e na drenagem linfática. 
Para colocá-la em prática, é ne-
cessário aplicar um produto hidra-
tante para facilitar o deslizamento 
da pedra e fazer movimentos de 
dentro para fora e de baixo para 
cima pelo rosto e seu contorno. 
Enquanto massageia, foque um 
pouco mais de pressão nas extre-
midades da face, pois é onde acu-
mulamos grande parte da tensão. 

Kobido
Originada no Japão e conhe-

cida por fazer parte da rotina de 
beleza da família imperial, essa 
técnica aplica uma massagem vi-
gorosa pela face com o intuito de 
combater a flacidez facial e fazer 
um lifting natural no rosto.

Com movimentos mais rápi-
dos do que o método relaxante, 
a Kobido usa os dedos em ações 
repetidas pelo contorno do rosto, 
linhas de expressão e trabalhando 
os músculos, sempre seguindo o 
sentido de baixo para cima e de 
dentro para fora. Na hora de apli-
cá-la, o pescoço, bochechas, têm-
poras, testa, buço e queixo devem 
ser ativados.

A partir de hoje, a legião de fãs da 
Disney já pode adquirir os produtos 
da nova linha de maquiagens lançada 
pela empresa.

Uma marca de cosméticos e a 
Disney firmaram parceria para lançar 
uma coleção de maquiagem inspirada 
totalmente nas Princesas Disney. Toda 
a linha é inspirada no que as princesas 
das histórias infantis usam durante os 
filmes e contam com versões moder-
nas e desenhadas por artistas. A linha 
oferece sombras, iluminadores, ba-
tons e até gloss! Além disso, quem ti-
ver interesse, pode optar pela compra 
dos produtos individuais ou em caixas 
luxuosas colecionáveis.

Disney lança maquiagens inspiradas nas princesas

As cores de batom para a 
estação mais florida do ano

TENDÊNCIA

mântico, que harmoniza perfeita-
mente makes naturais.

Alaranjado - O alaranjado 
combina com qualquer tom de 
pele e dá um “up” na sua produ-
ção

Pink - O pink é uma cor vi-
brante e pode ser usada em diver-
sas ocasiões

Vermelho – Tons mais “fecha-
dos” transmitem sensualidade e 
segurança.

O coral deixa a make mais iluminada
O rose e harmoniza perfeitamente com 
uma make mais natural

O alaranjado dá um ‘up’ na produção
Em um tom mais fechado, o vermelho 
transmite sensualidade

Os principais benefícios para a pele são: a desintoxicação, o estímulo da região e 
o relaxamento dos músculos, além de diminuir o inchaço e dar uma suavizada nas 
linhas de expressão

Toda a linha é inspirada no que as princesas das histórias infantis usam durante os 
filmes e contam com versões modernas e desenhadas por artistas
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Muitas vezes, o transplante de 
órgãos pode ser a única esperança 
de vida ou a oportunidade de um 
recomeço para pessoas que preci-
sam de doação. Neste sábado, dia 
29, acontece na Rua Coberta uma 
mobilização a cerca do tema, das 
14h às 19h, tendo a participação de 
algumas pessoas transplantadas e 
famílias doadoras. No dia haverá 
mateada, distribuição de pipoca, 
algodão doce, apresentação de es-
petáculo teatral e show com banda 
local.

Doação de órgãos 
Para ser um doador, basta 

conversar com sua família sobre o 
seu desejo de ser doador. No Bra-
sil, a doação de órgãos só será feita 
após a autorização familiar.

Há dois tipos de doador. O 
primeiro é o doador vivo. Pode 

Apresentações artísticas em 
prol da doação de órgãos 
acontece neste sábado

ser qualquer pessoa que concor-
do com a doação, desde que não 
prejudique a sua própria saúde. O 
doador vivo pode doar um dos rins, 
parte do fígado, parte da medula 
óssea ou parte do pulmão. Pela lei, 
parentes até o quarto grau e côn-
juges podem ser doadores. Não pa-
rentes, só com autorização judicial.

O segundo tipo é o doador 
falecido. São paciente com morte 
encefálica, geralmente vítimas de 
catástrofes cerebrais, como trau-
matismo craniano ou AVC (derra-
me cerebral).

Os órgãos doados vão para 
pacientes que necessitam de um 
transplante e estão aguardando 
em lista única, definida pela Cen-
tral de Transplantes da Secretaria 
de Saúde de cada estado e con-
trolada pelo Sistema Nacional de 
Transplantes.

A Banda People se apre-
senta neste sábado, a partir das 
21h30min no Bar Ferrovia. A festa 
Remember contará com o melhor 
do rock dos anos 60,70 e 80. In-
gressos por R$20.

Sábado de rock 
em Bento

O passeio de Maria Fumaça e 
visita a vinícolas acontece neste 
sábado 29, a partir das 08h as 
18h. Os participantes farão um 
passeio pelas belas paisagens 

Passeio de Maria Fumaça acontece nesse sábado, em Bento
da Serra Gaúcha, farta gastro-
nomia, diversão e enoturismo. 
Haverá visitas a vinícolas para 
aproximar o consumidor dos 
processos de elaboração dos 

vinhos, espumantes e sucos de 
uva, finalizando com almoço tí-
pico italiano e também visitas a 
produtores de queijo colonial.       

O trajeto passa por três ci-
dades: Bento Gonçalves, Gari-
baldi e Carlos Barbosa. Durante 
o percurso na Maria Fumaça di-
versas atrações se apresentam 
e celebram a cultura gaúcha e 
italiana. Por fim, visita ao Parque 
Temático Epopéia Italiana, que 
retrata a história da imigração 
italiana em forma de um lindo 
teatro.

A Associação Bento-gonçal-
vense de Convivência e Apoio a 
Infância e Juventude conhecida 
como ABRAÇAÍ promove neste 
domingo sua 9ª edição do Almoço 
do Abraço, às 12:00h no Ginásio da 
Associação Santa Helena. 

O evento tem por finalidade 
angariar recursos para a manuten-
ção das atividades desenvolvidas 
pela associação, que atende dia-
riamente cerca de 250 crianças, 
adolescentes e jovens no contra 
turno escolar.

Como tradição do almoço o 
cardápio conta com o costelão. O 
almoço é preparado para receber 
aproximadamente 1000 pessoas. 
Ingressos: R$25 para crianças de 
6 a 12 anos e adultos a R$60.

Neste sábado acontece a Roda 
de Cura do Sagrado Feminino, em 
Bento Gonçalves. O encontro co-
meça às 13h30min na Rua Xingú, 
464, esquina com a Rua Tietê no 
bairro São Bento. O evento visa o 
resgate da sabedoria ancestral e 

Almoço do Abraço acontece domingo no Santa Helena

Grupo de mulheres participam da 
Roda de Cura Sagrado Feminino

da espiritualidade feminina e tem 
como principal objetivo promo-
ver os ensinamentos sobre os as-
pectos físicos e mentais da figura 
feminina, como a consciência dos 
ciclos femininos, da capacidade 
de criação e acolhimento e da for-

ça da mulher. É um reconexão em 
harmonia com a natureza. Não de-
pende de religião e está integrado 
sem dogmas, regras ou crenças 
religiosas ou morais. O material e 
o coffee break estão inclusos e as 
vagas são limitadas.

Neste domingo, dia 30, das 
9h às 16h, acontece na Avenida 
Presidente Costa e Silva, próximo 
a Casa das Artes, a 3ª edição do 
Encontro Anual de Carros Anti-
gos. O evento é uma realização do 
Veteran Car Club dos Vinhedos.

Participam do evento, veícu-
los com mais de 30 anos de fabri-
cação. Haverá comercialização de 
peças e antiguidades (mercado 
de pulgas), bebidas (Food Beers) 
e alimentação variada (Food Tru-

Terceiro encontro anual de carros 
antigos acontece neste domingo

cks).
Na ocasião será realizada 

uma edição extra do Mercado de 
Rua, na Rua Coberta, no Comple-
xo da Fundação Casa das Artes.

Entre as atrações, mais de 40 
marcas autorais. Os interessados 
em participar podem entrar em 
contato pelo e-mail mercado-
deruabg@gmail.com. Essa será 
uma edição extra, a programação 
mensal do Mercado segue a mes-
ma.

O evento tem por finalidade angariar recursos para a manutenção das atividades 
desenvolvidas pela associação

Passeio de Maria Fumaça é encontro marcado com a cultura italiana neste sábado



///  Trends  ///  Gazeta   ///  28 de setembro de 2018tecnologia

Os fundadores do Instagram, 
Kevin Systrom e Mike Krieger, 
anunciaram na segunda-feira (24) 
que estão deixando a empresa, 
adquirida pelo Facebook em 2012, 
para “explorar novamente” sua 
“criatividade e curiosidade”.

“Vamos tirar um tempo de des-
canso para depois explorar nova-
mente nossa criatividade e curiosi-
dade. Construir coisas novas exige 
que demos um passo para trás, en-
tender o que nos inspira e combi-
ná-lo com o que o mundo necessi-
ta. Isso é o que planejamos fazer”, 
disse Systrom, CEO do Instagram.

“Mike e eu somos gratos pelos 
últimos oito anos no Instagram 
e os seis anos com a equipe do 
Facebook. Crescemos de 13 pes-
soas para quase 1 mil com escri-
tórios em todo o mundo. Agora 
estamos prontos para nosso pró-
ximo capítulo”.

O americano Systrom e o 
brasileiro Krieger fundaram o 
Instagram em 2010, rede social 
que o Facebook adquiriu dois 
anos depois por cerca de US$ 1 
bilhão.

A multinacional japonesa 
Sony anunciou no último dia 19 o 
PlayStation Classic, uma versão 
“mini” de seu icônico console 
PS1 que foi lançado há 25 anos, 
e que contará com 20 jogos pré-
-instalados.

O videogame, que será lan-
çado no Japão, Estados Unidos 
e Europa em 3 de dezembro, é 
45% menor que o console origi-
nal lançado no mercado japonês 
na mesma data de 1994, e inclui-
rá dois controles, um cabo HDMI 
e um cabo USB a Micro-b, deta-
lhou a companhia.

Dos 20 jogos pré-instalados 
no console, que pesará apenas 
170g, a companhia só confirmou 
“Jumping Flash!” (1995), “Wild 
Arms” (1996), “Final Fantasy VII” 

O iOS 12, sistema operacional 
da Apple, foi liberado para os smar-
tphones (iPhones) e tablets (iPads) 
no último dia 17. O objetivo é dar 
mais velocidade para os aparelhos 
da empresa, especialmente os mais 
antigos, como os iPhones 5S e 6 e 
o iPad Air.

O novo sistema operacional 
promete dar 70% a mais de veloci-
dade para acessar a câmera e 50% 
a mais para acessar o teclado. Mes-
mo com atividade intensa, ou seja, 
diversas ferramentas usadas ao 
mesmo tempo, o iOS 12 abre apli-
cativos duas vezes mais rápido do 
que o iOS 11.

O FaceTime, aplicativo de con-
versas do sistema, agora permite 

Uma novidade testada pelo 
Tinder tenta dar mais segurança 
às usuárias da plataforma na Índia. 
Chamado de “My Move”, o recurso 
permite que as mulheres ativem 
uma opção para que apenas elas 

Fundadores do Instagram 
anunciam saída da empresa
Kevin Systrom e Mike Krieger disseram que querem ‘explorar novamente sua 
criatividade e curiosidade’

Fundadores do Instagram, Mike Krieger (esquerda) e Kevin Systrom, em Nova Ior-
que, em 21 de maio de 2012

Seis anos depois, o Instagram 
ainda é a aquisição mais cara fei-
ta pelo Facebook, mas também a 
mais lucrativa, já que seu valor se 
multiplicou por 100, os usuários 
passaram de 30 milhões paras 1 
bilhão.

Além disso, dentro da cri-
se que atravessa o Facebook há 
meses por conta de diversos es-
cândalos com seu uso dos dados 

dos usuários, o Instagram segue 
em alta.

O jornal “The New York Ti-
mes” disse que Systrom e Krie-
ger comunicaram nesta segun-
da ao Facebook sua decisão de 
deixar a companhia. A matéria 
também informou que eles não 
deram razões para sua saída, ci-
tando fontes anônimas familiari-
zadas com o assunto.

Tinder testa recurso que dá mais controle às 
mulheres na plataforma

possam iniciar uma conversa com 
algum contato da rede, garantindo 
mais controle e seletividade.

Atualmente, a coisa funciona 
assim: quando dois perfis dão ma-
tch, qualquer um deles pode en-

viar uma mensagem privada para 
o outro e iniciar a conversa. Caso 
uma usuária ative o “My Move”, 
apenas ela poderá iniciar o bate-
-papo com o perfil masculino que 
também demonstrou interesse.

De acordo com a Reuters, o 
Tinder vem testando a novidade já 
há alguns meses na Índia e plane-
ja disponibilizá-la em todo o mun-
do caso o experimento se mostre 
bem-sucedido. O país teria sido 
o escolhido pela plataforma para 
iniciar os testes porque a adesão 
de mulheres ao app por lá ainda 
é baixa. Assim, a ideia do app de 
encontros é se mostrar como um 
ambiente seguro para conquistar 
novas usuárias.

“Somos uma plataforma ba-
seada na escolha, no consenti-
mento e no respeito mútuo”, reve-
lou Taru Kapoor a diretora-geral 
do Match Group, a dona do Tinder, 
na Índia.

Chamado de “My Move”, o recurso permite que as mulheres ativem uma opção 
para que apenas elas possam iniciar uma conversa com algum contato da rede, 
garantindo mais controle e seletividade

Uma parceria firmada en-
tre Google e Sony levou alguns 
comandos exclusivos do Google 
Assistente para o Xperia XZ3. A 
novidade suporta a execução de 
comandos vocais em até cinco 
idiomas diferentes (alemão, es-
panhol, francês, inglês e japo-
nês) e pretende facilitar a vida 
no usuário na hora de acessar 
recursos e de obter mais infor-

Xperia XZ3 terá suporte a alguns comandos 
exclusivos do Google Assistente

mações a partir do portátil.
Ao dizer “Hey, Google”, man-

ter pressionado o botão Home 
ou dar dois toques sobre o bo-
tão de ligar/desligar o aparelho, 
o usuário lança o assistente vir-
tual da Google e pode solicitar 
acesso rápido a algumas funções 
do smartphone ou pedir explica-
ções sobre qualquer um de seus 
recursos.

Perguntar, por exemplo, o 
que é o 3D Creator ou a gravação 
de vídeos em 4K, acessar o menu 
Side Sense e o Smart Launch, 
iniciar a gravação de um vídeo 
em 4K ou em supercâmera lenta 
e alterar algumas das configura-
ções de reprodução multimídia 
para ativar o modo Dynamic Vi-
bration são algumas das possibi-
lidades. Sony anuncia PlayStation Classic, versão mini do PS1

Sony anuncia PlayStation 
Classic, versão mini do PS1 
com 20 jogos na memória

(1997), “Tekken 3” (1997) e “R4 
Ridge Racer Type 4” (1998).

A Sony segue assim os pas-
sos de sua concorrente Ninten-
do, que lançou com sucesso seus 
NES Classic e Super NES Clas-
sic, em novembro de 2016 e ou-
tubro de 2017, respectivamente.

O primeiro PlayStation (PS1) 
foi lançado em 3 de dezembro 
de 1994 e sua produção foi en-
cerrada em março de 2006.

Com vendas de mais de 102 
milhões exemplares, o PS1 é o 
quarto console mais vendido 
da história após seu sucessor, 
o PlayStation 2 (PS2), que acu-
mula mais de 155 milhões, e os 
portáteis Nintendo DS e Game 
Boy/Game Boy Color de Ninten-
do.

Videogame, que será lançado no Japão, Estados 
Unidos e Europa em 3 de dezembro, é 45% menor 
que o console original lançado no mercado japonês 
em 1994

Apple libera iOS 12 para 
iPhones e iPads
Atualização promete dar mais velocidade a apare-
lhos mais antigos

que até 32 pessoas conversem por 
áudio e vídeo ao mesmo tempo. O 
iOS 12 também dá maior facilidade 
para criação de emojis pessoais, 
com a imagem do usuário. O Face-
Time também traz novos animojis 
(emojis com animação) e efeitos de 
câmera.

O sistema também oferece o 
ARKit 2, uma evolução de aplicati-
vo para realidade aumentada que 
pode ser compartilhada com outros 
usuários. O novo compartilhamen-
to de fotos sugere o envio dessas 
imagens com outros usuários, pre-
sentes nelas, por reconhecimento 
facial. O sistema de ajuda dos equi-
pamentos, Siri, une sua rotina e su-
gere atalhos em sua tela principal.

O novo sistema operacional promete dar 70% a mais de velocidade para acessar 
a câmera e 50% a mais para acessar o teclado
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O Facebook informou na últi-
ma semana que não enviará mais 
funcionários aos escritórios de 
campanhas eleitorais para ofere-
cer apoio durante eleições. A rede 
social fez isso em 2016, na corrida 
que elegeu Donald Trump como 
presidente dos Estados Unidos.

Outros grandes vendedores 
de anúncios online, incluindo o 
Google e o Twitter, tem o costume 
de oferecer assistência para for-
talecer o relacionamento com os 
principais anunciantes, como é o 
caso das campanhas presidenci-
ais.

Brad Parscale, que foi chefe 
de anúncios online de Trump em 
2016, no ano passado considerou 
as “inserções” no site do Facebook 
cruciais para a vitória do candida-
to. O Facebook disse que a con-
corrente democrata Hillary Clin-
ton recebeu ajuda idêntica, mas 
ela aceitou um nível diferente de 
Trump.

O Google e o Twitter não re-
sponderam imediatamente aos 
pedidos para comentar se também 
iriam retirar o suporte.

O Facebook disse que poderia 
oferecer assistência a mais candi-
datos em todo o mundo, concen-
trando-se em oferecer suporte por 
meio de um portal online, ao invés 
de fazer isso pessoalmente. A em-
presa disse que as organizações 

A Amazon lançou no último dia 
20 uma dúzia de novos alto-falan-
tes da linha Echo, além de outros 
produtos domésticos, nos Estados 
Unidos. 

Os novos produtos, lança-
dos em um evento surpresa, são 
uma tentativa de a empresa man-
ter a competição com a entrada 
de grandes concorrentes nesse 
segmento, como o Google, com o 
Google Home, e a Apple, com o Ho-
mepod. De acordo com a Amazon, 
os novos dispositivos têm melhor 
som e design.

A varejista anunciou versões 
atualizadas do Echo Show, Echo 
Dot e Echo Plus, além de novos dis-
positivos, como um micro-ondas e 
um relógio de parede controlados 
por voz. A empresa também anun-
ciou o Echo Auto para os compra-
dores conversarem em seus car-
ros. E lançou o Echo Sub e o Echo 
Link Amp, ao custo de U$ 299,99, 
com foco na criação de melhores 
sistemas de entretenimento do-
méstico.

A enxurrada de novos produ-
tos mostra que a Amazon está tra-

A Snap, empresa dona do apli-
cativo de vídeos Snapchat, afir-
mou na segunda-feira (24) que 
está testando uma nova ferramen-
ta em conjunto com a varejista 
digital Amazon para facilitar com-
pras online.

A ideia é usar a câmera do 
Snapchat para permitir que usuá-
rios do aplicativo comprem qual-

Greg Kroah, líder do núcleo 
Linux, anunciou recentemente o 
novo código de conduta para de-
senvolvedores que trabalham com 
o sistema operacional Linux. De 
acordo com Kroah, a ideia é que 
os ambientes corporativos que 
utilizam o sistema se tornem mais 
“humanos”, de maneira “amigável e 
receptiva”. Enquanto Kroah acredi-
ta que os desenvolvedores devam 
ser pessoas mais abertas para o 
mundo, uma ala conversadora não 
concordou e pior: está ameaçando 
tornar o sistema operacional vul-
nerável.

O novo código de conduta dei-
xa claro o seguinte: “No interesse 
de fomentar um ambiente aberto e 
receptivo, nós colaboradores esta-
mos trabalhando para tornar nossa 
comunidade livre de perseguições, 
independente de idade, estatura, 
deficiência, etnia, características 
sexuais, identidade de gênero, nível 
de experiência, escolaridade, situa-
ção socioeconômica, nacionalida-
de, aparência, raça, religião, identi-
dade e orientação sexual”. Baseado 

Facebook deixa de fornecer 
suporte a campanhas políticas
Rede social não vai mais enviar funcionários aos escritórios de campanhas 
para ajudar em posicionamento de anúncios

políticas ainda poderiam entrar 
em contato com os funcionários 
para receber treinamento básico 
sobre o uso do Facebook ou para 
obter ajuda na aprovação de anún-
cios.

A Bloomberg relatou primeiro 
a nova abordagem.

Facebook, Twitter e Google 
serviram como “consultores quase 
digitais” para campanhas eleito-
rais nos EUA em 2016, pesquisa-
dores da Universidade da Carolina 
do Norte em Chapel Hill e da Uni-
versidade de Utah descobriram em 
um artigo publicado há um ano.

As empresas ajudaram as 
campanhas a navegar pelos siste-
mas de anúncios de seus serviços 
e “ativamente” moldaram a comu-

nicação da campanha, sugerindo 
que tipos de mensagens direcio-
nar a quem, afirmaram os pesqui-
sadores.

O envolvimento do Facebook 
com a campanha de Trump atraiu 
o escrutínio dos legisladores dos 
EUA depois que a empresa desco-
briu que seus dados de usuários 
tinham sido usados separada-
mente pela empresa de dados 
políticos Cambridge Analytica, que 
assessorou a campanha Trump.

Em um testemunho por es-
crito aos legisladores dos EUA 
em junho, o Facebook disse que 
seus funcionários não detectaram 
qualquer uso indevido “durante 
suas interações com a Cambridge 
Analytica” durante a eleição.

O Facebook disse que poderia oferecer assistência a mais candidatos em todo o 
mundo, concentrando-se em oferecer suporte por meio de um portal online

Snapchat testa ferramenta que permite usar a 
câmera do celular para fazer compras na Amazon
Novo recurso mostra, no Snapchat, itens disponíveis no site da Amazon

quer coisa apenas apontando o 
celular. O Snapchat identifica o 
objeto e então mostra um link no 
site da Amazon com o produto ou 
algum similar.

“Quando um item ou códi-
go de barras for reconhecido, um 
card da Amazon aparecerá na tela 
e encaminhará o usuário para o 
produto ou seu similar disponível 

no site”, disse a empresa em co-
municado. O recurso será liberado 
para os usuários em etapas.

A Snap perdeu 3 milhões de 
usuários diários no segundo tri-
mestre deste ano, com a ascensão 
de plataformas como o Instagram, 
que desde 2016 fornece um ser-
viço semelhante com o Instagram 
Stories. Embora o Instagram tenha 
ferramentas para o comércio digi-
tal, a novidade do uso da câmera 
para compras ainda não existe na 
rede social.

O anúncio da parceria entre 
Amazon e Snap pode trazer mais 
estabilidade e usuários para a 
plataforma e ajudar a convencer 
anunciantes a gastar mais na pla-
taforma.

Com uma base de usuários 
bastante jovem, entre 18 e 34 
anos, a Snap tenta convencer 
grandes anunciantes a gastar mais 
do orçamento de publicidade digi-
tal na plataforma. Mas essas em-
presas sempre consideraram os 
investimentos no Snapchat expe-
rimentais.

A empresa teve um prejuízo 
de US$ 353 milhões no segundo 
trimestre deste ano, uma alta de 
68% em relação a 2017.Novo recurso do Snapchat permite comprar na Amazon utilizando a câmera do 

celular

Amazon lança nova linha de 
produtos controlados por voz
Com a chegada de competidores, como Google 
e Apple, varejista quer manter a liderança nesse 
mercado

balhando para tornar onipresente a 
assistente de voz Alexa, que opera 
nos dispositivos Echo. A empresa 
quer que a Alexa seja uma plata-
forma de computação dominante, 
como o Windows, da Microsoft.

Os anúncios também ressal-
tam uma diferença estratégica 
entre o Google e a Apple, que até 
agora lançaram menos aparelhos, 
enquanto a Amazon lançou vários 
produtos para diferentes finali-
dades. “Eles serão muito menos 
transacionais e muito mais con-
versacionais”, disse David Limp, 
vice-presidente sênior de dispo-
sitivos e serviços da Amazon, que 
apresentou os novos aparelhos na 
sede da empresa em Seattle, nos 
Estados Unidos.

A empresa de pesquisas 
eMarketer disse que 40,7 milhões 
de pessoas nos EUA usarão dis-
positivos Echo este ano, um au-
mento de 31% em relação a 2017. 
Cerca de dois terços dos usuá-
rios de alto-falantes inteligentes 
norte-americanos terão um Echo 
em 2018, contra 30% que terão o 
Google Home.

Echo Sub está entre os novos produtos anunciados pela Amazon

Linux pode ficar vulnerável após ameaça 
de desenvolvedores contra inclusão

no Contributor Covenant, um do-
cumento open-source já usado por 
outras plataformas de criação.

Agora, como nota o pessoal 
do Meio Bit, desenvolvedores insa-
tisfeitos com essa nova realidade 
ameaçam remover as licenças de 
códigos inclusos em patches e mó-
dulos do kernel. Isso significa que, 
a longo prazo, o sistema se tornaria 
vulnerável a ataques.

Entre as novas regras do códi-
go, está o banimento de qualquer 
colaborador que não seja respei-
toso com outras pessoas, indepen-
dentemente de gênero, etnia, idade 
etc. A questão levantada pelos de-
senvolvedores, obviamente, envol-
ve a comunidade LGBTQ+.

Por causa da versão GPL 2 da 
licença do Linux, os desenvolve-
dores possuem direitos autorais 
sobre os códigos que criam e com-
partilham. A ameaça ataca nesse 
tempo: caso sejam impedidos de 
contribuir, os desenvolvedores 
contra o código de conduta pode-
rão reclamar a propriedade sobre 
os patches implementados.
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Pesquisadores da Northwes-
tern University, nos Estados Uni-
dos, examinaram dados de mais 
de 1,5 milhão de pessoas e des-
cobriram que existem pelo menos 
quatro grupos distintos de per-
sonalidade: regular, reservada, 
egocêntrica e exemplar. As desco-
bertas desafiam paradigmas exis-
tentes na psicologia.

Publicado na revista Nature 
Human Behavior, o estudo utilizou 
questionários com 44 a 300 per-
guntas, nos quais voluntários se 
candidataram para responder em 
troca de ter mais informações so-
bre a própria personalidade. 

“As pessoas tentaram clas-
sificar os tipos de personalidade 
desde o tempo de Hipócrates, mas 
a literatura científica descobriu 
que isso não fazia sentido”, disse 
William Revelle, professor de psi-
cologia na Faculdade de Artes e 
Ciências de Weinberg, nos EUA. 

“Agora, esses dados mostram 
que há densidades mais altas de 
personalidades”, falou Luís Ama-
ral, da McCormick School of En-
gineering. “Os tipos de personali-
dade só existiam na literatura de 
autoajuda e não tinham lugar nas 
revistas científicas. Achamos que 
isso vai mudar por causa deste es-
tudo.”

A partir das respostas dos 
questionários, os especialistas 
apontaram os cinco traços básicos 
de personalidade: neuroticismo, 
extroversão, abertura a novas ex-
periências, simpatia e conscien-
ciosidade. Depois de desenvolver 
novos algorítmos, surgiram quatro 
tipos de personalidades. 

Regular
Pessoas regulares são ricas 

Estudo de universidade norte-americana indica que        existem quatro tipos de personalidades
Pesquisadores da Northwestern University examinaram dados de mais de 1,5 milhão de pessoas e descobriram que existem pelo                        menos quatro grupos distintos de personalidade

em neuroticismo e extroversão, e 
apresentam baixos níveis de aber-
tura a novas experiências. As mu-
lheres são mais propensas do que 
os homens a entrar nessa catego-
ria. 

Reservada
O indivíduo reservado é emo-

cionalmente estável, mas não tem 
abertura ou neuroticismo. Não é 

extrovertido, mas é agradável e 
consciente. 

Exemplar
Pessoas exemplares pontuam 

baixo em neuroticismo e alto em 
todas as outras características. 
Há mais mulheres nesta catego-
ria. A probabilidade de alguém ser 
exemplar aumenta com a idade. 
“São pessoas confiáveis e abertas 

a novas idéias”, falou Amaral. “Es-
sas são pessoas boas para se en-
carregarem das coisas. Na verda-
de, a vida é mais fácil se você tiver 
mais negócios com exemplares.” 

Egocêntrica
Esse grupo pontua muito em 

extroversão e abaixo da média em 
abertura, simpatia e consciência. 
“São pessoas com quem você não 

quer sair”, afirmou Revelle. Há uma 
diminuição dramática no número 
de egocêntricos à medida que as 
pessoas envelhecem, tanto com 
mulheres quanto com homens.

Segundo Amaral, a primei-
ra tentativa dos especialistas de 
classificar os dados utilizou algo-
ritmos de agregação tradicionais, 
mas isso gerou resultados impre-
cisos.

“No começo, vieram 16 tipos 
de personalidade, e há pesquisas o 
suficiente para que soubesse que 
isso era ridículo”, declarou Revelle. 
“Eu acreditava que não havia tan-
tos tipos.”

Por isso, os pesquisadores 
desenvolveram um novo méto-
do, reduzindo as possibilidade de 
agregação dos algorítmos. Esse 
procedimento revelou os quatro 
grupos. 

Para ter certeza de que as ca-
tegorias eram precisss, eles usa-
ram um grupo de egocêntricos 
– garotos adolescentes – para vali-
dar as informações. “Sabemos que 
os adolescentes se comportam de 
maneira egocêntrica”, disse Ama-
ral. “Se os algorítmos estivessem 
corretos e selecionados para da-
dos demográficos, os resultados 
apontaria para os egocêntricos 
como o maior grupo de pessoas 
naquela situação.”

De acordo com os especia-
listas, esta pesquisa pode ajudar 
profissionais de saúde a avaliar 
as pessoas com personalidades 
extremas. Além disso, pode cola-
borar com a seleção de candidatos 
em vagas de emprego ou até para 
quem está procurando um parcei-
ro amoroso. 

Publicado na revista Nature Human Behavior, o estudo utilizou questionários com 44 a 300 perguntas, nos quais voluntários se candidataram para responder em troca 
de ter mais informações sobre a própria personalidade

Os tipos de personalidade foram classificadas como: regular, reservada, exemplar, egocêntrica
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Estudo de universidade norte-americana indica que        existem quatro tipos de personalidades
Pesquisadores da Northwestern University examinaram dados de mais de 1,5 milhão de pessoas e descobriram que existem pelo                        menos quatro grupos distintos de personalidade

A analise também aponta que, 
à medida que as pessoas amadu-
recem, seus tipos de personalida-
de mudam. Por exemplo, pessoas 
mais velhas tendem a ser mais 
conscientes e simpáticas do que 
aquelas com menos de 20 anos 
de idade. “Quando olhamos para 
grandes grupos de pessoas, fica 
claro que há tendências”, afirmou 
Amaral. “Algumas pessoas podem 
mudar suas características ao lon-
go do tempo.”

Como lidar com personalidades di-
ferentes no trabalho

Entenda como 
o outro trabalha
Cada pessoa tem uma forma 

específica de trabalhar para cum-
prir seus objetivos dentro da orga-
nização.

Enquanto alguns preferem a 
troca de e-mails, outros são adep-
tos do telefone ou de uma conver-
sa pessoal. É preciso compreender 
e respeitar as preferências de cada 
um.

Critique de forma sutil
Críticas, de maneira geral, 

não costumam ser encaradas com 
bons olhos. Quando são negativas, 
podem levar a pessoa que as rece-
be a assumir uma posição defensi-
va que dificulta o diálogo.

Uma boa solução é utilizar a 
“técnica do sanduíche” que reco-
menda começar com um comen-
tário positivo, apontar a falha de 
maneira assertiva e finalizar com 
outro comentário positivo.

Tenha em mente 
que vocês fazem 
parte de uma só equipe
Trabalhando no mesmo de-

partamento ou não a empresa é 
uma só, com um único grande ob-
jetivo.

Compreender essa questão é 
muito importante para que as di-
ferenças profissionais não atrapa-
lhem o desenvolvimento de suas 
tarefas ou sejam levadas para a 
esfera pessoal.

Evite conflitos 
desnecessários
Cada discussão em que você 

se envolve no trabalho pode im-
plicar em algum custo. Elas podem 
acontecer com colegas, clientes, 
fornecedores e até mesmo com 
seu chefe.

Levando em conta a particu-
laridade de cada situação, o mais 
sábio é escolher quais conflitos 
valem a pena que você se envolva 
e se posicione.

Saiba que as 
personalidades 
podem se complementar
As diferenças de cada um po-

dem também facilitar as relações 
interpessoais e até mesmo a exe-
cução de um projeto. Em um am-
biente de trabalho, as pessoas po-
dem ter uma interação com outras, 

cuja personalidade complemente 
a sua.

Valorize as 
qualidades de cada um
Cada pessoa possui especiali-

dades e qualidades únicas. Reco-
nhecer e respeitar esses pontos 
fortes, utilizando-os a favor da 
empresa, é uma excelente forma 
de transformar a diversidade em 
algo produtivo.

Sintomas de 
Transtorno de 
personalidade borderline
Indivíduos com Transtorno 

de Personalidade Borderline se 
caracterizam especialmente por 
sofrerem grande instabilidade 
emocional, desregulação afetiva 

excessiva, sentimentos intensos 
e polarizados do tipo “tudo ótimo 
e tudo péssimo” ou “eu te adoro e 
eu te odeio”, angústia de abando-
no, percepção de invasão do self, 
entre outros, que não raro geram 
comportamentos impulsivos pe-
rigosos sendo comum a presença 
recorrente de atos autolesivos, 
tentativas de suicídio e sentimen-
tos profundos de vazio e tédio. O 
início do transtorno pode ocorrer 
na adolescência ou na idade adul-
ta e o uso dos recursos de saúde e 
saúde mental é expressivo nesses 
pacientes.

Pessoas com Transtorno de 
Personalidade Borderline são 
verdadeiros vulcões prontos a 
explodir a qualquer instante. Elas 
apresentam alterações súbitas e 

A partir das respostas dos questionários, os especialistas apontaram os cinco traços básicos de personalidade

expressivas de humor e suas rela-
ções interpessoais são intensas e 
instáveis sendo muito difícil o con-
vívio próximo com elas.

Elas temem o abandono real 
ou temido, com frequência viven-
ciam sentimento crônico de vazio 
e reação pungente ao estresse, 
protagonizando sucessivas ame-
aças (ou tentativas) de suicídio 
e automutilação. O modus ope-
randis desses pacientes traz um 
sofrimento enorme tanto para si 
próprios como para os que com 
eles convivem. Uma só palavra mal 
colocada, uma situação inespe-
rada sem relevância ou uma leve 
frustração pode levar o borderline 
a um acesso de raiva e ódio que 
duram em média poucas horas. 
Outra característica importante 

é que o borderline nem sempre 
sabe lidar com o êxito. É comum 
que eles abandonem ou destruam 
seus alvos e metas justo quando a 
perspectiva de consegui-las é real 
e próxima.

Veja abaixo os critérios do 
Manual de Diagnóstico e Estatís-
tico de Distúrbios Mentais (DSM-
-V, na sigla inglesa) para que um 
paciente seja diagnosticado com 
Transtorno de Personalidade Bor-
derline:

Esforços desesperados para 
evitar abandono real ou imaginário

Padrão de relacionamentos 
interpessoais instáveis e intensos 
caracterizado pela alternância en-
tre extremos de idealização e des-
valorização

Perturbação da identidade: 
instabilidade acentuada e persis-
tente da autoimagem ou da per-
cepção de si mesmo

Impulsividade em pelo menos 
duas áreas potencialmente auto-
destrutivas (gastos, sexo, abuso de 
substância, direção irresponsável, 
compulsão alimentar)

Recorrência de comporta-
mento, gestos ou ameaças suici-
das ou de comportamento auto-
mutilante

Instabilidade afetiva devida 
a uma acentuada reatividade do 
humor (disforia episódica, irritabi-
lidade ou ansiedade intensa com 
duração geralmente de poucas ho-
ras e apenas raramente de mais de 
alguns dias)

Sentimentos crônicos de va-
zio

Raiva intensa e inapropria-
da ou dificuldade em controlá-la 
(mostras frequentes de irritação, 
raiva constante, brigas físicas re-
correntes)

Ideação paranoide transitória 
associada a estresse ou sintomas 
dissociativos intensos. 

Indivíduos com Transtorno de Personalidade Borderline se caracterizam especialmente por sofrerem grande instabilidade emocional
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A pequena Ana Laura de Paula na hora da soneca

Crianças que dormem com os 
pais desde pequenos tendem a ser 
mais resistentes quando o assunto 
é dormir na própria cama. Já crian-
ças que sempre dormiram no pró-
prio quarto, normalmente ficam 
criando motivos para que possam 
ficar mais tempo com os pais. Tal-
vez por se sentirem sozinhos, por 
medo ou por ter muita vontade de 
ficar perto de quem dá segurança 
a eles.

É importante acostumá-los a 
ter o próprio cantinho de descan-
so, tanto para a comodidade deles, 
quanto a nossa, não é?! O assunto 
é delicado, mas não é impossível.

Sabe aquele descanso da tar-
de? Segundo especialistas, ele 
deve durar no máximo duas horas. 
Crianças de 2 a 4 anos de idade 
dormem em média 12 horas segui-
das, portanto, é bom que o sono da 
tarde seja curto, para não atrapa-
lhar o sono noturno. O importante 
para regular o sono das crianças é 
sempre acordá-las depois de duas 
horas de sono e incentivar alguma 
atividade. Também é recomenda-
do que as crianças deitem próximo 
as 20h, pra que não acordem na 
madrugada e não interrompam o 
descanso. Poucas crianças acor-
dam e voltam a dormir com facili-
dade, vale pensar nisso!

Incentive atividades físicas 
durante o dia, você vai notar a di-
ferença na hora que eles dormem. 
O gasto de energia é importante, 
pois as crianças parecem estar 
sempre ligadas na tomada, e isso 
pode ser por distribuir pouco suas 
energias. Dia de sol e televisão não 

Como fazer meu filho dormir sozinho?

combinam, estimule jogar bola, 
correr, pique-esconde, qualquer 
coisa que as façam se mexer. 

A luz do quarto também é im-
portante ser revisada. Por melhor 
que seja dormir com a luz apaga-
da, que nos dá um relaxamento 
maior é  bom testar luzes amenas. 
Vale até deixar alguma luz econô-
mica ligada a noite toda, pois isso 
traz segurança para as crianças. 
Uma boa dica é comprar alguma 
lâmpada noturna, daquelas que se 
coloca diretamente na tomada, ou 
um abajur com lâmpada fraca.

Evite brincadeiras que deixem 
a criança muito agitada antes de 
dormir. Estimule ela a se acalmar, 
ler algo, ouvir uma música tranqui-
la. Isso pode evitar que ela acorde 
durante a noite e também previne 
de pesadelos. 

Estipule um objeto de segu-
rança para este momento. Cada 
criança é apegada a alguma coi-
sa diferente, se for possível deixe 
que ela tenha um objeto que goste 
muito em mãos na hora de deitar. 
Assim, caso ela acorde no meio da 
noite, vai se sentir mais segura e 
voltará a dormir sem a necessida-
de da intervenção dos pais.

Mantenha uma rotina, deter-
mine horários para dormir e acor-
dar de acordo com a rotina dos 
adultos. Evite agitá-las antes de 
dormir e se possível negue os pe-
didos para dormir com você. Essa 
é uma das primeiras independên-
cias das crianças, elas precisam 
entender, e se podemos fazer com 
que isso seja menos doloroso, es-
ses pontos que ressaltamos po-
dem ser muito úteis.

Esse transtorno é do tipo 
disruptivo, isto é, quando é difícil 
controlar impulsos e condutas, 
emoções e comportamentos. Ele 
faz com que a criança tenha difi-
culdades em ter empatia com o 
próximo ou em lidar com frustra-
ções e afeto, sem sentir remorso 
ou culpa quando faz algo errado. 
A diferença entre birra e TOD é 
observada através de análises da 
vida da criança. A birra aparece em 
fases da vida, sendo necessário ter 
atenção em relação aos aconteci-
mentos afetivos e sociais. Quando 
uma criança bate muito o pé de 
que quer algo, ou chora imploran-
do por alguma coisa na rua é sinal 
de birra. Talvez ela tenha feito isso 
em outro momento e você pronta-
mente deu a ela o que ela queria, 
assim, ela tira como prova de que 
se agir daquela maneira conse-
guirá o que quer, na hora em que 
quer. Nesses casos é necessário 
ter muita conversa e atenção ao 
que a faz agir dessa maneira.

O transtorno é um distúrbio 
de comportamento caracteriza-
do pela extrema dificuldade em 
aceitar regras, recomendações e 
imposições de outras pessoas, es-
pecialmente de autoridades e dos 
pais.

Quais são os sintomas?
Casos de transtorno são mais 

intensos e as crianças normalmen-
te não entendem os próprios sen-
timentos. Seus sintomas principais 
incluem: irritabilidade, comporta-
mento desafiador, agressividade, 
impulsividade, dificuldade de re-
lacionamento com colegas, com-
portamento vingativo, ansiedade, 
raiva e depressão.

O tratamento
Para perceber os primeiros 

sintomas de TOD, é importante 
que os pais procurem especialis-

Você sabe o que é TOD? Isso pode afetar a saúde de seu filho
O Transtorno Opositivo Desafiador é um problema caracterizado por atitudes antissociais

tas em psicologia, psiquiatria e 
neuropediatria. O tratamento para 
o problema é multidisciplinar e 
exige tratamento médico, suporte 
escolar e psicoterapia compor-
tamental. Confira algumas dicas 
para lidar com o problema:

Após ter ciência do diagnós-
tico, é importante procurar espe-
cialistas em psicologia, psiquiatria 
e neuropediatria. O tratamento 
envolve medicações, terapias, 
estratégias psicoeducativas e su-
porte escolar. Se não for tratado, 
a evolução do transtorno tende a 
prejudicar tanto a criança quanto 
a família, aumentando os riscos de 
transtornos de conduta. Nem to-
das as crianças tem TOD. Existem 
predisposições genéticas, ambien-
tais, associação a outros transtor-
nos comportamentais e de desen-
volvimento, como o Transtorno de 
Déficit de Atenção com Hiperativi-
dade (TDAH), autismo, transtornos 

de humor e depressão.

Como lidar?
Provavelmente alguns pais 

vão te julgar achando que seu filho 
apenas se comporta de forma er-
rada, e você tem que aprender a li-
dar com a situação. Antes de qual-
quer coisa é necessário entender o 

TOD. Bater de frente com o que di-
zem é a pior forma para lidar com 
o transtorno. Tanto os pais, quanto 
as crianças, devem estar cientes 
da dificuldade que o transtorno 
trás a convivência com as pessoas. 
É um trabalho diário em que você 
precisa desenvolver formas de que 
a criança tenha mais empatia com 

o mundo ao seu redor.
Algumas crianças não acei-

tam ordens até atingir certa idade 
e maturidade, para entender o que 
é certo ou errado.  A desobediência 
constante pode ser um indício do 
transtorno. Os indícios são comuns 
nos primeiros oito anos de vida e 
podem se intensificar durante a 
adolescência.

As primeiras providências que 
devem ser tomadas são: pais e cui-
dadores devem concordar com as 
mesmas regras e falar “na mesma 
língua”, não falar de formas dife-
rentes para que a criança não fique 
confusa com o que pode ou não fa-
zer, e definir horários e limites que 
ambos devem exigir que elas cum-
pram. Em caso de pais separados é 
importante que ambos tomem as 
mesmas atitudes com a criança, 
independente da casa em que ela 
esteja as regras devem ser as mes-
mas.

Ordens devem ser claras e 
objetivas e os pais não devem se 
justificar ou prolongar a conversa. 
Prefira o olho no olho e conver-
sa direta. Impor sua opinião sem 
agressividade é um ponto que vale 
ressaltar. Castigos e punições tem 
pouca eficácia, então prefira elo-
giar o que foi feito de bom e reiterar 
os erros para que sejam corrigidos.

Seus sintomas principais incluem: irritabilidade, comportamento desafiador, agressividade, impulsividade, dificuldade de 
relacionamento com colegas, comportamento vingativo, ansiedade, raiva e depressão

Um dos primeiros passos é evitar brincadeiras que deixam a criança agitada e 
estimular o sono, a calmaria e a tranquilidade
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Cuide da saúde dos olhos de seu pet! Você sabia que os olhos dos 
cães também são muito sensíveis assim como dos humanos?! 

Qualquer coisa que encoste, qualquer pequena irritação, pode cau-
sar bastante dor e desconforto. Uma causa comum de dor ocular são 
as úlceras de córnea que, nada mais é do que uma ferida profunda na 
córnea geralmente provocada por traumatismos. 

Como a córnea é transparente, as úlceras normalmente são difíceis 
de serem vistas sem o auxílio de um exame muito simples realizado 
pelo veterinário.

A Simpaticão aconselha que você leve seu cão pelo menos duas 
vezes ao ano ao veterinário, para uma revisão. Se detectar a presença 
excessiva de remela, pisco excessivo, coceira, feridas ou manchas nos 
olhos, leve ao veterinário! 

Marque já uma consulta!  (54) 3452 0655 ou contatos por aqui! 

COLUNISTA

João Vicente Luiz Dias 
Médico Veterinário 
Especialista em Clínica 
Médica e Cirurgia de 
Pequenos animais, 
aperfeiçoamento em 
Diagnóstico por Imagem, 
enfase em Radiologia e 
Ultrassonografia

Clínica Veterinária | Exames de Imagem 
Estética | Pet Shop | hotel

Rua Atílio Pompermayer, 21, Botafogo
54 3452 0655

A peluda Meg Maria Carolina Lovato, filha de Luciana Bonato Lova-
to, comemorou os 10 anos de vida no último dia 25

É difícil dar uma resposta 
que possa ser considerada “certa 
ou errada”, separamos os prós e 
contras das rações e esperamos 
ajudá-los a escolher o melhor pro 
seu pet.

A ração seca é mais barata, 
fácil de armazenar e pode ficar 
disponível durante o dia todo para 
o gato comer na hora que der von-
tade, além de ajudar na dentição, 
contra tártaros e problemas na 
gengiva. A desvantagem da ração 
seca é a dificuldade que certos 
animais podem ter no momen-
to da ingestão, principalmente 
animais idosos. A falta de alguns 
dentes pode causar a mastigação 
insuficiente, acarretando em má 
digestão.

Já a comida enlatada ajuda a 
desenvolver ossos e músculos for-
tes, também tem alto teor de água 
que auxilia na melhora de proble-
mas renais ou doenças do trato 
urinário, além de estar sempre 
fresca para o consumo. A princi-
pal desvantagem da ração úmida 
é a impossibilidade de permane-
cer exposta por longos períodos. 
É comum ter acúmulo de moscas 

Qual a melhor ração: seca ou úmida?

no local onde a comida fica como 
também em alguns casos, acaba 
estragando. Outro ponto negativo 
é a alta incidência de problemas 
dentários devido ao acúmulo de 
tártaro.

Alimentos enlatados contém 
o mesmo número de calorias de 
1/4 a 1/3 de xícara dos alimentos 

secos, por isso, o gato pode se 
sentir cheio antes do fim da refei-
ção.

Independente da ração que 
você prefere para alimentar seu 
animal, o importante é saber se 
ela é rica em nutrientes e proteí-
nas, e mantenha o sempre os po-
tes com água fresca.

Uma pesquisa feita por cien-
tistas austríacos afirma algo que 
já desconfiamos há muito tempo: 
os cães desenvolvem uma perso-
nalidade parecida com a de seus 
donos.

Alguns animais expressam a 
ansiedade e a negatividade dos 
humanos, enquanto cães tranqui-
los e amigáveis conseguem ajudá-
-los a lidar melhor com o estresse. 
Pesquisadores fizeram testes com 
mais de cem cachorros, acompa-
nhados de seus donos. Durante 
as análises, mediram batimentos 
cardíacas e a resposta deles rela-
cionada a ameaças, considerando 
o hormônio que causa o estres-
se, coletaram amostras de saliva 
para avaliar os níveis de cortisol 
no corpo, que é o responsável por 
estimular a imunidade e reduzir 
inflamações. Já os donos foram 
avaliados de acordo com cinco ca-
racterísticas básicas de persona-
lidade: neuróticos, extrovertidos, 
abertos às experiências, afáveis e 
conscientes. A personalidade dos 

Você sabia que os cães são como um espelho? 
Eles imitam a nossa personalidade

cachorros foi avaliada por meio de 
um questionário aplicado a seus 
donos.

Eles imitam 
nossas emoções
Os cães têm vivido com o ho-

mem há mais de 30 mil anos, e eles 
são sensíveis aos estados emo-

cionais de seus donos. No estudo 
tanto donos, como cachorros, in-
fluenciaram seus respectivos me-
canismos de imitação. Mas o ser 
humano se mostrou mais influente 
do que o cão.

De acordo com a nova pes-
quisa, eles conseguem captar a 
informação emocional das pessoas 
e ajustar seu comportamento de 
acordo com ela.

Quando você está triste ele 
fica quieto em um canto ou tenta 
te deixar feliz. Se você estiver irri-
tado demais, ele sabe que não deve 
aparecer devido ao nível de estres-
se ou até mesmo tenta te distrair 
do que te deixa angustiado. Assim 
como quando os animais agem 
de forma diferente, nós tentamos 
descobrir o que é alegrando-o ou 
dando petiscos, levando ao veteri-
nário ou às vezes para passear. En-
tão, se somos “espelhos” para os 
nossos animais, é importante pres-
tar atenção na forma como agimos 
para não prejudicarmos a saúde 
dos nossos pets. Pense nisso!

Alguns animais expressam a ansiedade e a negatividade dos humanos, enquanto 
cães tranquilos e amigáveis conseguem ajudá-los a lidar melhor com o estresse

Alimentos enlatados contém o mesmo número de calorias dos alimentos secos, 
por isso, o gato pode se sentir cheio antes do fim da refeição

Os cães têm vivido com o homem há mais de 30 mil anos, e eles são sensíveis 
aos estados emocionais de seus donos. No estudo tanto donos, como cachorros, 
influenciaram seus respectivos mecanismos de imitação.
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SEXTA-FEIRA - Jantar a parir das 20h

SÁBADO - Jantar a parir das 20h

DOMINGO - Almoço a partir das 11h30

Cardápio
Valor R$ 30,00 

por pessoa

Cardápio
Valor R$ 30,00 

por pessoa

Cardápio
Valor R$ 35,00 

por pessoa

RESERVAS (54) 3261-9292 | 99965-4888
SÃO MARCOS | FARROUPILHA

Sopa de capeleti, pien, lesso, polenta, 
galinha ao molho, coelho e codorna al 

menarosto, galeto, cupim, churrasco de 
gado e ovelha, macarrão, maionese, 

saladas e abacaxi no espeto 

Sopa de capeleti, pien, lesso, 
codorna recheada, queijo frito,  

galeto,  coelho, churrasco de gado, 
porco e ovelha,tortei, maionese, 

saladas e abacaxi no espeto

Sopa de capeleti, pien, lesso, 
salsichão, galeto, churrasco de gado, 
porco e ovelha, macarrão, maionese, 

saladas e abacaxi no espeto

Juliana Ziero recebeu na ultima quarta-feira os cumprimentos pelo seu aniversário

Vicente Lovera, na foto com sua linda  Bruna Liks,  recebe hoje os cumprimentos 
por mais um ano de vida

A linda  Mariana Vagliatti  estará aniversariando na próxima terça (2). Parabéns!


