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 Os pesquisadores acreditam que o trabalho 
possa ajudar outras investigações e, conse-
quentemente, auxiliar na medida da eficácia 
de intervenções, nos casos de tratamentos 
de lembranças traumáticas. Páginas 08 e 09 

Lembranças traumáticas ajudam 
no combate ao medo extremo  
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É uma semana para identificar o seu 
valor e examinar como deseja encaminhar 
experiências em grupos ou amizades. É 
uma semana de tomada de decisões que 
colocam em destaque o seu julgamento 
para entender o campo afetivo. Atenção 
com decepções e sentimentos envolvidos. 
Existem finalizações importantes no namo-
ro e na forma de demonstrar afeto. Atenção 
com interferências externas que prejudi-
cam a relação. Você está disposto a tomar 
decisões maduras que favoreçam o lazer e 
a troca com amigos.

Sampaio chega à casa de Va-
lentina e Louise se espanta. Luz 
estranha o comportamento de 
Sóstenes com Gabriel. Feliciano 
anuncia a morte de Egídio. León 
volta para casa e mergulha na 
fonte. Valentina finge emoção na 
frente de Marilda. Olavo reve-
la que Gabriel é filho de Egídio, e 
Marilda conta a Eurico. Geandro 
conta a Gabriel que ele é filho de 
Egídio. Valentina consegue entrar 
na porta que leva até a fonte. Ga-
briel chega ao velório de Egídio 
com Geandro. Antes de ir embora, 
Valentina faz um teste para com-
provar o poder da fonte. Sampaio 
se aproxima de Sóstenes. Valenti-
na vê Gabriel.

O TEMPO NÃO PARA

O SÉTIMO GUARDIÃO

ESPELHO DA VIDA

AS AVENTURAS DE POLIANA

Samuca demonstra preocu-
pação com a saúde de Marocas. 
Betina veste um modelo da Kikin-
ico propositalmente para ser vista 
por Marocas. Samuca e Marocas 
reagem surpresos à manifestação 
de Carmen, que aceita que o filho 
se encontre com Livaldo. Elmo e 
Bento planejam reconquistar Miss 
Celine e Natália. Lúcio conta a Hel-
en que Betina lembra sua ex-mul-
her. Carmen consegue agradar 
Nico e Kiki. Marocas acorda bem 
disposta ao tomar o chá de Cesária. 

Pendleton rastreia o computa-
dor de Ruth. Luísa pergunta para 
Nanci onde está seu outro vaso. 
Poliana encontra com o Sr. Pendle-
ton na escola. Guilherme conversa 
com Marcelo sobre o vídeo de Luca 
Tube. Gabi distribui panfletos so-
bre o Concurso de Talentos Ruth 
Goulart. Nanci procura o vaso, e 
pergunta se foi Antonio que pegou. 
Nanci lembra que Waldisney foi 
visitá-la na casa de Luísa. Afonso 
convida Luísa para um lanche na 
padaria. Durval observa Afonso e 
Luísa, enquanto isso Jeferson che-
ga e Durval chama sua atenção pe-
los atrasos. João e Poliana vão para 
a diretoria. Durval pergunta para 
Jeferson o que está acontecendo. 
Poliana e João combinam de mon-
tar uma apresentação juntos para o 
concurso. Gabi fala para Raquel que 
ouviu Guilherme falando dela para 
Marcelo. Filipa fala para Éric ajudá-
la a se vingar de Hugo. Nanci vai até 
a 0110 falar com Waldisney. Vinicius 
conversa com Raquel sobre Mirela. 
Marcelo fala para João melhorar 
seu comportamento na escola. 
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LEÃO

É uma semana para examinar o plane-
jamento financeiro e possíveis investimen-
tos. Pode haver a necessidade de interagir 
com sócios ou com o cônjuge. Você está 
com uma tendência a desperdiçar recursos. 
É uma semana para refletir sobre as formas 
de ganhos e gastos envolvidos. O cônjuge 
participa ativamente dos seus projetos e 
atividades em grupo, entretanto existem di-
vergências na forma de conduzir os planos. 
É uma semana em que podem ocorrer dis-
cussões, entretanto são problematizações 
necessárias para conduzir os planos futuros.

É uma semana para tomar decisões 
maduras para conduzir os projetos. Você 
está sensível, mas nesta semana terá a pos-
sibilidade de amadurecer as suas posturas. 
O planeta Saturno lhe mostra a realidade 
dos fatos e o modo como é possível interagir 
com amigos e pessoas que participam dos 
seus projetos. As relações demandam fle-
xibilidade e conhecimento. É uma semana 
importante para o relacionamento, porque 
a pessoa amada está pronta para finalizar 
processos importantes que interferem em 
responsabilidades e objetivos em comum.

É uma semana para finalizar proces-
sos emocionais que interferem no trabal-
ho e na sua rotina. É indicado gerenciar a 
ansiedade e os sentimentos que podem 
camuflar a sua verdadeira vontade. É uma 
semana de reflexão e afastamentos. Existe 
a necessidade de se posicionar e averiguar 
em que ponto o casal está nesta troca. 
Tome decisões somente se estiver certo do 
que está fazendo. Caso contrário, espere as 
tensões passarem. É essencial manter-se 
firme em suas convicções e priorizar a ca-
rreira. 

É uma semana importante para fi-
nalizar processos emocionais em família. 
Existe um desgaste natural para enca-
minhar situações com parceiros ou com o 
próprio cônjuge/parceiro. Atenção com as 
expectativas envolvidas. Por outro lado, o 
momento é ótimo para resolver situações 
mais estruturais e que exijam responsabili-
dades, seja com o imóvel, com investimen-
tos ou com as relações com pessoas muito 
próximas. O acúmulo de tarefas é alto e 
exige de você foco absoluto. Você vem 
de um mês pesado, então uma conversa 
é importante para o desenvolvimento de 
ambos. 

É uma semana importante para finali-
zar os estudos e qualquer tipo de atividade 
que coloque em movimento a sua comuni-
cação. Os parentes e as pessoas próximas 
exercem em você mágoas ou ressentimen-
tos que devem ser curados com sabedoria. 
Preste atenção em suas expectativas em 
relação às pessoas. Você está consciente e 
maduro para elaborar ideias construtivas. 
A presença de Saturno no relacionamen-
to acentua as dificuldades a dois, mas lhe 
permite amadurecer e obter consciência de 
como deve encaminhar a relação. Por outro 
lado, situações isoladas em família podem 
provocar possíveis afastamentos ou dis-
cussões no relacionamento.

É uma semana importante para finali-
zar processos financeiros ou investimentos 
que envolvem o namoro, filhos ou a neces-
sidade de reconhecimento. O foco maior da 
semana envolve as contas e o modo como 
é possível gerenciar os pagamentos com 
sabedoria. A situação em si gera desgaste 
emocional e expectativas que devem ser 
encaminhadas com responsabilidade. Isso 
ocorre para a formação de sua maturidade. 
Você está confuso para tomar uma decisão 
assertiva que envolve uma pessoa especial. 
Isso ocorre por causa das expectativas en-
volvidas e do alto desprendimento emocio-
nal, que deve ser filtrado.

É uma semana importante para fina-
lizar processos emocionais que dependem 
exclusivamente de suas posturas e colo-
cações. Você está muito sensível e confuso, 
portanto preste atenção em suas ações. O 
fator prejudicial envolve expectativas, es-
tados baixos emocionais e dificuldade de 
entender o momento atual com a realida-
de pertinente. Saturno eleva os talentos e 
o lembra do quanto você é merecedor. A 
pessoa amada está disposta a tomar de-
cisões maduras que colaboram com o seu 
desenvolvimento profissional. É indicado 
seguir os passos do cônjuge. Para manter 
a relação, é preciso deixar o passado ir em-
bora com entendimento do que foi vivido.

É uma semana para finalizar proces-
sos emocionais que afetam a sua rotina ou 
a saúde. Você está consciente do que deve 
ser mantido em sua rotina, mas o seu tra-
balho afeta muito mais fatores emocionais 
e expectativas que estão sendo nutridas 
em segredo. A experiência lhe traz a ne-
cessidade de expressar o que acredita com 
pessoas do seu convívio. Existe o desejo 
de afastamento, seja por motivos externos 
ou emocionais. É necessário entender o 
momento atual do cônjuge para averiguar 
se o amor acabou ou se os fatores exter-
nos é que afetam a relação. É uma semana 
importante para definir o relacionamento.

É uma semana importante para fina-
lizar processos emocionais depositados 
em amigos ou atividades em grupo. A si-
tuação evidencia questões financeiras que 
não podem ser descartadas. O lazer ou as 
situações com os filhos devem ser revistas 
com entendimento. O planeta Saturno lhe 
dá maturidade para interagir com pessoas 
do seu convívio ou parentes. Você encon-
tra dificuldades para estabelecer uma troca 
mais íntima com a pessoa amada. Ambos 
pensam de maneira diferente sobre o mes-
mo assunto. Atenção com os fatores ex-
ternos que evidenciam as diferenças entre 
vocês.

É uma semana altamente atarefada. 
Os objetivos profissionais estão em desta-
que, mas existem fatores emocionais que 
interferem em sua dedicação e empenho. 
É importante mudar o seu campo de visão 
sobre o que vem sendo apresentado a você. 
O céu colabora com finalizações importan-
tes e a sua postura é fundamental para dar 
o tônus necessário. É uma semana para 
conversar e expressar pontos que afetam a 
relação. A pessoa amada está depositando 
em você frustrações emocionais. É funda-
mental mudar o seu campo de visão e fazer 
uma análise em relação às expectativas, 
aos sentimentos.

É uma semana importante para fi-
nalizar processos emocionais por meio da 
troca de informações com pessoas do seu 
convívio. Você será levado a enxergar e a 
interagir com as pessoas de forma diferen-
te. A forma como vem julgando pessoas e 
situações deve passar por um filtro neces-
sário para o seu desenvolvimento, caso 
contrário pode errar feio. Examine as ex-
pectativas envolvidas. Há conflitos na for-
ma de lidar e interagir com a pessoa amada. 
O cônjuge pensa de uma forma diferente 
da sua, mas talvez prefira não se expressar. 
Apesar das diferenças e conflitos apresen-
tados, o cônjuge valida a sua opinião e lhe 
dá o suporte necessário.

Alain fica transtornado com 
Cris, que deixa a festa. Padre Leo 
cobra a obra na igreja e Ana afir-
ma que Flávio pode fazer a res-
tauração do confessionário. Padre 
Leo surpreende Lenita e Emiliano 
namorando no quarto de Tavares. 
Bola não deixa Isabel seduzir Alain. 
Mariane flagra Pat beijando Mau-
ro. Isabel humilha Lenita. Edméia/ 
Grace revela a Margot o sonho que 
teve com ela. Cris vê a foto de filho 
de Margot e fica intrigada.

Há quatro anos os fãs das séries mexica-
nas ‘Chaves’ e ‘Chapolim’ ficaram mais tristes.

Roberto Bolaños, criador e protagonista 
dos lendários personagens, morreu no dia 28 
de novembro de 2014, aos 85 anos, no Méxi-
co, ao lado de sua eterna companheira, Flo-
rinda Meza, a ‘dona Florinda’ na série.

Eis que Florinda resolveu homenagear 
o marido, relembrando o aniversário de seu 
falecimento. A atriz ficou por 37 anos com o 
comediante Roberto Bolaños. 

Em seu canal no YouTube, a atriz agrade-
ceu o carinho dos fãs e falou da imortalidade 
das criações de Bolaños.

“Muito obrigada por terem me ajudado 
muitíssimo. Estou recuperada, ou quase, mas 
por que vocês me ajudaram muito. Agradeço 
todas as coisas lindas que me dizem. Logo 
será 28 de novembro, e todos recordarão 
que Roberto se foi, mas nada mais se foi um 
pouquinho, porque ele segue em nossos co-
rações, porque continuamos vendo-o na tele-
visão, porque seu trabalho foi tão grande que 
é impossível que se vá totalmente”, disse ela.

“Dona Florinda” faz desabafo sobre os 
quatro anos da morte de “Chaves”
A atriz Florinda Meza fez declaração emocionante no aniversário de falecimento de seu marido, Roberto 
Bolaños, o criador do lendário ‘Chaves’

Faz quatro anos que Roberto Bolaños morreu
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A cozinha geralmente é o lu-
gar preferido da casa, o local das 
reuniões de família, dos almoços 
de domingo, ou daquele jantar 
gostoso. E quase todo mundo so-
nha em reformar a própria cozi-
nha, que está com aquela mesma 
cara há anos, os armários já anti-
gos, tudo sempre igual. Mas fazer 
uma reforma completa custa caro 
e deixa a casa de cabeça para bai-
xo, sem contar que a obra parece 
nunca ter fim.

É importante fazer pequenas 
mudanças, trocar algumas peças, 
pintar aqui ou ali, dicas simples de 
decoração podem mudar a cara da 
sua cozinha e deixar ela parecen-
do novinha em folha. O pensamen-
to principal é que menos é mais. 
Tire os móveis desnecessários e 
aposte nos detalhes. Confira al-
gumas dicas fundamentais para 
decoração. 

Pisos e azulejos mudam 
a cara da cozinha 
Pisos e azulejos iguais por 

muitos anos podem ficar com a 
aparência velha e cansar, mas tro-
car tudo nem sempre é uma opção. 
A dica é, por exemplo, pintar os 
azulejos, ou colar adesivos com di-
versos desenhos e cores. Eles são 
fáceis de aplicar, e super baratos.

Armários da cozinha 
Armários velhos dão um as-

pecto de casa velha, hoje exis-
tem os móveis planejados que 
são ótimas soluções porém com 

Dicas para personalizar a cozinha  

Espaços coloridos são indicados para deixar o ambiente mais divertido

um investimento alto. Como op-
ção temos os móveis modulados, 
você mede sua cozinha e compra 
os módulos que quiser para você 
mesmo planejar sua cozinha.

Se comprar novos armários 
no momento não é uma opção vi-
ável, uma ótima opção é pintar os 
armários da coziha. Vale abusar 
de cores mais vivas para deixar 
a cozinha alegre. Ou, então, opte 
pelo branco ou tons mais claros. 

De qualquer forma, o ambiente vai 
ficar com outra cara. Caso o mate-
rial não aceite tinta, use adesivos 
para personalizar e mudar o astral 
dos armários.

Tem janela na cozinha 
Que tal colocar mudar a cor-

tina ? Uma ótima opção é enfeitar 
com vasos de flores ou mesmo 
vasos com temperos, além de mui-
to útil da um charme a mais para 
sua cozinha, porém cuidado, sem 
exageros, lembre-se que menos é 
mais. 

Evite muitos 

armários na cozinha 
Muitos armários na cozinha 

podem fazer com que o ambien-
te fique menor do que ele é. Uma 
ideia é trocar alguns armários por 
prateleiras, que vão aumentar o 
espaço, além de facilitar a busca 
por determinados utensílios. Ou, 
então, tire a porta dos armários e 
deixe aquelas louças bacanas ex-
postas, criando uma decoração di-
ferente. Teste e se reinvente.

Reciclagem está na moda 
Já pensou em reutilizar as la-

tas que vão para o lixo, como de 
achocolatado em pó, por exem-

plo? Retirando o rótulo e aplican-
do uma camada de tinta ou algum 
tecido, elas podem se transformar 
em arrojados porta-talheres.

Garrafas de vidro também 
pode ser reutilizadas. Além de ba-
rato, você diminui a quantidade de 
lixo. Elas podem ficar lisas, ou você 
pode colocar algum adesivo, e elas 
podem virar vasos de flor ou sim-
ples objetos de decoração.

O mesmo vale para aqueles 
vidros de conservas que, depois de 
bem lavados, servem para guardar 
temperos e especiarias. Basta fa-
zer etiquetinhas para identificar 
cada um.

Garrafas de vidro também pode ser reutilizadas. Além de barato, você diminui a 
quantidade de lixo

Cozinhas amplas são uma ótima opção para quem quer espaço
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Cada um tem propriedades 
específicas, que podem auxil-
iar na redução da oleosidade, no 
crescimento e até para clarear o 
cabelo.

Com essa onda de tratamen-
tos cada vez mais naturais, prin-
cipalmente nos cuidados com a 
beleza, os chás são uma ótima 
escolha, pois não possuem con-
servantes, muito menos ingre-
dientes sintéticos. Se escolher 
tratar o seu cabelo com chás, 
lembre-se de sempre escolher er-
vas de boa qualidade, para que as 
propriedades sejam mantidas por 
completo.

Se o cabelo é 
muito oleoso 
O chá de urtiga, chá de canela 

e o chá verde são ótimas apos-
tas. Estes chás têm propriedades 
que equilibram o couro cabeludo, 
reduzindo gradualmente a oleosi-
dade.

Para utilizá-los, ferva por 10 
minutos duas xícaras de água em 
fogo baixo, adicionando uma col-
her da erva seca escolhida. Es-
pere esfriar para começar o uso 
como último enxágue do cabelo, 
após o shampoo e o condiciona-
dor, ambos normais. Para facilitar 
a aplicação, coe o chá e utilize um 
borrifador, concentrando-se no 
couro cabeludo. Massageie bem. 
Não precisa de enxágue.

Cabelos claros
Agora, se você tem o cabelo 

mais claro, o chá de camomila e 
os chás cítricos podem te ajudar a 
deixá-lo mais claro ainda.

A camomila por si só é muito 
conhecida por ter esse efeito clar-
eador dos fios e os chás cítricos 
iluminam o cabelo quando estão 
expostos ao sol.

Para fazer este chá, ferva três 
xícaras de água, adicione de três a 

Você sabia que podemos usar os chás 
para cuidar dos nossos cabelos?

quatro saquinhos de chá de cam-
omila, ou então, da erva, coloque 
também de três a quatro colheres 
de sopa da casca de laranja. Após 
ferver, tampe e deixe descansar 
por cerca de 30 minutos. Coe o 
chá e utilize um borrifador.

Já a aplicação é um pouco 
diferente. Após lavar os cabelos, 
aplique o chá antes do condi-
cionador, aplicando-o no couro 
cabeludo e nos fios. Massageie 
bem e deixe agir por cerca de 10 
minutos. Enxágue com água fria e 
finalize como de costume. Tente 
repetir essa aplicação até 3 vezes 
por semana para obter melhores 
resultados.

Para as morenas
Se você é morena, mas gos-

taria de escurecer ainda mais o 
cabelo sem o uso de tinturas, o 
chá de sálvia, o chá de henna e o 
chá preto podem te ajudar.

Utilizando-os regularmente, 
você pode até conseguir escure-
cer o seu cabelo de forma semi-
permanente.

Nesta receita, você deve uti-
lizar uma colher de sopa da erva 
escolhida para cada xícara de 
água. Ferva em fogo médio e só 
depois adicione a erva. Tampe e 
deixe ferver por mais 15 minutos. 
Coe este chá e deixe esfriar. Para 
facilitar a aplicação, não se es-
queça do borrifador.

Aplique o chá no couro cabe-
ludo e nos fios após lavar o cabelo 
e antes do condicionador. Mas-
sageie bem, deixe agir por cerca 
de 10 minutos, após, enxágue com 
água fria. Finalize como preferir. 
Para ver os resultados, é indicado 
usar este chá por pelo menos três 
vezes na semana.

Problema de caspa?
Para quem sofre com a caspa, 

o chá de sálvia e o chá de manjer-

icão são uma boa pedida.
Estas duas ervas possuem 

propriedades antibacteriana e 
também são hidratantes, ou seja, 
são ótimas para tratar o couro ca-
beludo que está com escamas e 
com caspa. Mas, atenção, o chá de 
sálvia também tem propriedades 
de escurecimento do cabelo.

Para preparar este chá, você 
deve colocar quatro xícaras de 
sopa da erva escolhida, em três 
xícaras de água e leve ao fogo 
médio. Ferva por cerca de 15 
minutos e depois deixe esfriar.

Aplique em todo o couro 
cabeludo após o uso do condi-
cionador. Certifique-se de fazer 
muita massagem para ativar a cir-
culação sanguínea.

Para quem tem 
queda de cabelo
Se o seu cabelo tem caído 

bastante, aposte no chá de jabo-
randi, no chá de bétula e no chá de 
alecrim.

O chá de Jaborandi, por ex-
emplo, tem altas propriedades 
que estimulam o crescimento dos 
fios e também para evitar a sua 
queda.

Para fazer este chá, coloque 
uma colher de sopa de erva em 
uma xícara de água já fervida. 
Tampe e deixe a infusão agir por 
10 minutos. Espere esfriar e colo-
que em um borrifador para facili-
tar a aplicação.

Já a utilização deve acon-
tecer uma vez por dia, direto no 
couro cabeludo. Lembrando sem-
pre de massagear bastante para 
ativar a circulação e também para 
ajudar na absorção.

Antes de utilizar qualquer 
tipo de chá no seu cabelo, procure 
sempre um dermatologista, pois, 
muitas vezes, os problemas nos 
fios podem estar atrelados com 
outras disfunções na sua saúde.
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Carl Gustav Jung, provérbios 
dialetais e a mulher colonial italia-
na. O encontro entre a linguagem, 
o psiquiatra e psicoterapeuta suí-
ço e a presença feminina na imi-
gração é o diálogo que a autora 
Maria Cristina Filippon traz a lume 
nesta investigação que resultou 
no livro “Faces da Mulher na Re-
gião Colonial Italiana”, que será 
lançado nesta sexta-feira, 30, às 
18h30, na Livraria Aquarela. 

De caráter interdisciplinar, a 
obra traça um retrato que permi-
te conhecer um pouco mais sobre 
a figura feminina que sempre se 
fez presente na imigração italiana 
e sua fundamental participação 
para o desenvolvimento da região 
de cultura italiana no nordeste 
do RS. Os saberes, fazeres e po-
deres femininos se revelam num 
contexto privado e cultural que 
se materializam nos aspectos so-
ciais, políticos, econômicos e his-
tóricos.

Maria destaca que o percurso 
teórico e analítico percorrido traz 
uma nova abordagem que amplia 
a dimensão simbólica e participa-
tiva da mulher imigrante italiana 
na elaboração identitária no mu-
nicípio: “Não existe uma verdade 
absoluta, mas em todo tempo e 
nos mais variados contextos, exis-
te uma verdade a ser desabrocha-
da, dita ou questionada. Cabe a 
nós encontrar a visão adequada, 

Professora lança livro sobre a figura 
da mulher na imigração italiana
Lançamento acontece nesta sexta-feira,30, em Bento Gonçalves 

“Faces da Mulher na Região Colonial Italiana” será lançado nesta sexta-feira, 30, 
às 18h30, na Livraria Aquarela

um método pertinente e as ferra-
mentas para desvendá-la”.

O livro, contemplado pelo 
Fundo Municipal de Cultura, con-
tém ilustrações de Ernani Cou-
sandier. Maria Cristina Filippon 
é natural de Bento Gonçalves e 
descendente da quarta geração 

de imigrantes italianos. Psicóloga 
formada pela PUCRS, Especialis-
ta em Psicologia Escolar, Mestre 
em Letras e Cultura Regional pela 
UCS, foi professora da rede pú-
blica do RS, e, atualmente, é pro-
fessora universitária e Psicóloga 
Clínica.

Neste domingo, dia 2, às 
20h, a casa das Artes recebe o 
espetáculo “Clara e o Reino dos 
Doces”, Espetáculo de Ballet 
inspirado no repertório O Que-
bra-Nozes. A entrada tem valor 
diferenciado para estudantes e 
idosos que pagam R$ 15. A entra-
da inteira é comercializada por 
R$ 30 e na hora estará custando 
R$ 40 e R$ 20 par estudante e 
idosos.

Casa das Artes 
recebe espetáculo 
de ballet neste 
domingo
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No dia 8 de dezembro o Pro-

jeto musical Banda Trebbiano se 
apresenta na 2ª Jornada Cultural 
na Casa das Artes. Formado por 
Kelvin Alves (violão), Rodrigo Al-
berti (acordeon), Willian Zando-
nai (bateria/percussão) e Gabriel 
Ambrosi (contrabaixo), o projeto 
musical Banda Trebbiano surgiu 
em 2016, assumindo como base a 
produção de temas instrumentais 

Projeto musical Banda Trebbiano 
se apresenta na Casa das Artes

fundamentados em obras literá-
rias, aspectos regionais, cinema, 
ciência, figuras folclóricas, perso-
nagens de revolução e pensamen-
tos cotidianos.

As composições transitam 
sobre extensa gama musical, en-
volvendo diversas manifestações 
musicais, como por exemplo: tan-
go, jazz, valsas, chamamé, soul e 
blues.
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O pesquisador de segurança 
Lukas Stefanko, da fabricante de 
antivírus Eset, alertou esta sema-
na que um conjunto de 13 aplica-
tivos cadastrados no Google Play, 
todos disfarçados de games e en-
viados pela mesma conta de de-
senvolvedor, conseguiu atingir a 
marca de 560 mil downloads.

Stefanko denunciou os aplica-
tivos ao Google e não é mais 
possível encontrar os jogos na 
loja, mas quem baixou algum dos 
aplicativos deve se certificar que o 
mesmo foi removido do aparelho.

Todos os aplicativos foram en-
viados por um desenvolvedor que 

Lançado no ano passado, o 
iPhone X foi o smartphone mais 
caro (US$ 999. No Brasil, o apa-
relho é encontrado à venda por 
uma média de R$ 5.500) em dez 
anos de história da Apple. Mas o 
celular que a empresa americana 
vendeu com o slogan “um salto à 
frente” deu um enorme passo para 
trás quando dezenas de clientes 
começaram a reclamar de uma 
falha conhecida como “toque fan-
tasma”.

Nos fóruns online da Apple, 
multiplicavam-se as queixas sobre 
o assunto: há centenas de resulta-
dos quando se procura pelo termo 
em inglês “ghost touch” na página 
de suporte técnico da empresa.

Trata-se de uma falha curi-
osa que afeta a tela do aparelho 
- a primeira da Apple a ser desb-
loqueada sem botão de início - e 
que gera um efeito no qual uma 
espécie de dedo invisível parece 
mover-se à vontade por ícones de 
aplicativos, por exemplo.

Em outros casos, a tela não 
responde ou funciona de forma ir-
regular.

“Meu iPhone X ficou pratica-
mente inutilizável devido ao toque 
fantasma. Tentei reiniciá-lo várias 
vezes, mas está ficando cada vez 
pior. Podem me ajudar?”, escreveu 
um usuário chamado Lewis no site 
da Apple em agosto deste ano.

Um dos técnicos da empresa 
respondeu com o link de uma pági-
na de ajuda na qual a Apple sugere 
a reinicialização do dispositivo “se 
a tela não responder ao toque”. Ele 
não ofereceu outras soluções no 
caso de a reinicialização não fun-
cionar.

No site Reddit - que reúne 
grupos de discussão sobre diver-
sos assuntos - há também dezenas 
de comentários sobre o problema. 
Em alguns deles, os clientes da 
Apple se dizem “irritados”, “furio-
sos” e até “enojados”.

Mas, após vários meses de 
controvérsia na internet, a empre-
sa reconheceu o problema.

A resposta da Apple
“A Apple determinou que al-

gumas telas do iPhone X podem 
sofrer problemas de toque devido 
a um componente que pode fal-
har no módulo da tela”, informou 
a empresa em um comunicado 
publicado em seu site na última 

A Uber Technologies anunciou 
a compra do serviço de compar-
tilhamento de bicicletas elétricas 
Jump Bikes, permitindo à compan-
hia oferecer aos clientes nos Esta-
dos Unidos alternativa aos carros.

O JUMP é um serviço de com-
partilhamento de bicicletas elétri-
cas que não usa estações fixas e 
que foi lançado em São Francisco, 
na Califórnia, onde tem 250 bici-
cletas, e em Washington. Cerca de 
100 funcionários da empresa vão 
se juntar ao Uber, disse uma por-
ta-voz do Uber. Os termos do acor-
do não foram divulgados.

O acordo avança no objetivo 

O que é o ‘toque fantasma’ 
no iPhone X e qual a solução 
oferecida pela Apple
Depois de vários meses de reclamações em redes 
sociais e fóruns de tecnologia, empresa reconhe-
ceu problema na tela do smartphone

Lançado no ano passado, o iPhone X foi o smartphone mais caro (US$ 999. No 
Brasil, o aparelho é encontrado à venda por uma média de R$ 5.500) em dez anos 
de história da Apple

sexta-feira.
A empresa de tecnologia diz 

que, nos dispositivos afetados, a 
tela - ou parte dela - não responde 
imediatamente ao toque ou reage 
mesmo quando não é tocada.

Em ambos os casos, a empre-
sa lançou um programa de substi-
tuição gratuita da tela em lojas da 
Apple ou fornecedores autoriza-
dos.

A oferta é válida apenas para 
os iPhone X que foram afetados 
pela falha. A empresa comprom-
ete-se a mantê-la em vigor por um 
período de três anos.

A empresa também diz que 
se o usuário já mandou consertar 
o smartphone por conta própria, 
pode pedir reembolso.

Antecedentes
Esta não é a primeira vez que 

os celulares da Apple enfrentam 
críticas.

Uma das últimas controvér-
sias da Apple tem a ver com o 
caso “Chargegate”, que abrange 
os problemas com as baterias dos 
novos smartphones iPhone XS e 
XS Max, que têm problemas para 
carregar.

Houve também controvérsia 
sobre a lentidão deliberada de al-
guns modelos de iPhone depois de 
atualizações de software, algo que 
a Apple reconheceu pela primeira 
vez em 2017 e justificou como uma 
maneira de gerenciar o envelhec-
imento inevitável de baterias de 
íons de lítio.

“Nosso objetivo é proporcio-
nar a melhor experiência aos nos-
sos clientes”, disse a empresa.

“A Apple sempre foi muito boa 
em administrar expectativas. Este 
é um exemplo de como eles arrui-
naram (isso)”, escreveu Nick Heer, 
desenvolvedor de blogs de tecno-
logia.

Outros analistas acusaram a 
empresa de “falta de transparên-
cia”.

Desta vez, não houve muitas 
explicações sobre o “componente” 
que causa a falha do iPhone X, 
mas uma substituição gratuita foi 
oferecida.

Em 2016, o iPhone 6 Plus 
também apresentou complicações 
com a tela sensível ao toque. No 
entanto, a empresa cobrou US$ 
149 a seus clientes para consertar 
o defeito.

Aplicativos falsos disfarçados de jogos 
alcançam 560 mil downloads no Google Play
Treze jogos foram removidos da loja após pesquisador denunciá-los ao Google

Os aplicativos não tinham nenhuma função legítima. Apesar disso, eles chegaram 
a conseguir posições de destaque, constando entre os “apps em alta” da loja do 
Google

usava o nome de “Luiz O. Pinto”. Os 
jogos tinham temática de veículos 
e corrida, com nomes como “Truck 
Cargo Simulator” (“Simulador de 
Caminhão de Carga”) ou “Moto 
Cross Extreme”.

De acordo com Stefanko, o 
aplicativo, após ser instalado, re-
move a si mesmo da lista de aplica-
tivos do Android e tenta baixar 
outros aplicativos para o celular. 
Não foi possível determinar ex-
atamente o que esses aplicativos 
fazem porque, segundo o pesqui-
sador, eles já estavam fora do ar 
quando ele realizou a análise.

Os aplicativos não tinham 

nenhuma função legítima. Apesar 
disso, eles chegaram a conseguir 
posições de destaque, constando 
entre os “apps em alta” da loja do 
Google.

Stefanko identificou diversos 
outros apps falsos esta semana. 
Entre os aplicativos estão nove 
programas sobre ‘empréstimos” 
que tiveram 40 mil downloads e 
outros nove apps destinados a cri-
anças que somaram 23 mil down-
loads.

Sistema de segurança
De acordo com o Google, 

0,08% dos aparelhos Android 
que instalam aplicativos exclusi-
vamente do Google Play tiveram 
algum problema de segurança. 
A proporção é quase dez vezes 
maior entre os celulares que in-
stalam programas fora do Google 
Play: 0,76%.

Parte desse resultado pode 
ser atribuída ao sistema de segu-
rança que o Google utiliza para fil-
trar os aplicativos no Google Play.

Apesar desses esforços, o 
Google Play segue tendo proble-
mas com aplicativos ilegítimos, 
como os identificados por Ste-
fanko.

Uber anuncia compra de startup 
de aluguel de bicicletas elétricas
Jump Bikes é um serviço de compartilhamento de bicicletas elétricas que não 
usa estações fixas e que foi lançado em São Francisco e em Washington

O JUMP é um serviço de compartilhamento de bicicletas elétricas que não usa estações fixas e que foi lançado em São Fran-
cisco, na Califórnia, onde tem 250 bicicletas, e em Washington

do Uber de oferecer “a maneira 
mais rápida e acessível de chegar 
onde você quer, seja em um Uber, 
em uma bicicleta, no metrô ou mais 
que isso”, disse o presidente-exec-
utivo do Uber, Dara Khosrowshahi.

A JUMP Bikes já havia integra-
do o serviço com o aplicativo do 
Uber em San Francisco, para que 
os usuários pudessem encontrar 
uma das bicicletas vermelhas da 
empresa por meio do aplicativo do 
Uber.

“Estamos empolgados em 
começar nosso próximo capítu-
lo e em desempenhar um papel 
importante na transição do Uber 

para uma plataforma multimodal” 
e ajudar a “substituir milhões de 
viagens de carros por bicicletas”, 
disse Ryan Rzepecki, presiden-
te-executivo da JUMP.

Com sede em Nova York, a 
JUMP começou em 2010 como 
Social Bicycles, avançando nos 
últimos 8 anos da venda de bici-
cletas até a operação de suas 
próprias frotas. As bicicletas JUMP 
são desbloqueadas e bloqueadas 
usando um aplicativo de smart-
phone. Como o serviço não usa 
estações, elas podem ser deixadas 
em qualquer bicicletário e sua lo-
calização é rastreada via GPS.
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O tapete vermelho é estendido 
e centenas de câmeras de smart-
phones disparam. Mas o centro da 
atenção dos fotógrafos não é um 
cantor famoso ou uma personali-
dade de reality show. É uma pizza.

A pizza é o alimento mais men-
cionado no Instagram, com cerca 
de 35 milhões de hashtags. Isto é 
mais do que as menções a Beyon-
cé e Kim Kardashian juntas. E esse 
apetite insaciável por tirar fotos de 
comida está influenciando toda a 
indústria de restaurantes. Da dec-
oração aos menus, tudo deve estar 
pronto para o Instagram.

Sete organizações europeias 
de consumidores apresentaram 
uma denúncia a organismos de 
regulamentação na qual acusam 
o Google de “espionar” seus usu-
ários, o que violaria a nova norma 
de proteção de dados, anunciou 
o Escritório Europeu da União de 
Consumidores.

A denúncia foi apresentada 
na Noruega, Holanda, Polônia, 
Grécia, República Tcheca, Eslo-
vênia e Suécia. A demanda tem 
como base um estudo do Conse-
lho Norueguês dos Consumidores 
que afirma que o grupo americano 
“utiliza informações enganosas 
para que os usuários sejam cons-
tantemente vigiados”.

“Google utiliza os dados pes-
soais de forma muito detalhada e 
exaustiva sem uma base jurídica 
apropriada e os dados são obti-
dos através de uma manipulação 
técnica”, afirmou Gro Mette Moen, 
diretora da organização norue-
guesa.

O Google também é acusado 
de monitorar as atividades dos 
usuários por meio do “histórico de 
localizações” e da “atividade na 
web e de aplicativos”, presentes 
em todas as contas do Google.

Organizações europeias de 
consumidores acusam Google 
de ‘espionar’ seus usuários
Denúncia foi apresentada na Noruega, Holanda, Po-
lônia, Grécia, República Tcheca, Eslovênia e Suécia

“Os dados de localização po-
dem revelar muitas coisas sobre 
uma pessoa. Por exemplo, a mo-
vimentação em tempo real, os lo-
cais que frequenta habitualmente, 
seus hábitos cotidianos, seus inte-
resses, etc”, lamenta a organiza-
ção norueguesa na denúncia.

“O acompanhamento cons-
tante da localização e o acúmulo 
de dados de localização podem 
ser utilizados para fazer um retra-
to muito detalhado dos indivíduos, 
o que pode permitir conhecer suas 
crenças religiosas, tendências po-
líticas e sua orientação sexual, en-
tre outras coisas”, afirma.

As organizações pedem o 
início de uma investigação para 
que o Google abandone as práti-
cas “ilegais” e a aplicação de uma 
multa “dissuasória” contra a mul-
tinacional.

O Google respondeu que “tra-
balha constantemente para me-
lhorar (seus) controles”.

“O histórico de localizações 
está desativado inicialmente e a 
pessoa pode modificá-lo, apagá-lo 
ou interrompê-lo quando desejar. 
Se está ativado, serve para melho-
rar os serviços”, afirmou o grupo 
americano.

Sete organizações europeias de consumidores apresentaram uma denúncia a or-
ganismos de regulamentação na qual acusam o Google de “espionar” seus usu-
ários, o que violaria a nova norma de proteção de dados, anunciou o Escritório 
Europeu da União de Consumidores

Como o Instagram está revolucionando a indústria de restaurantes
A aparência dos alimentos se torna prioridade de donos de estabelecimentos

A pizza é o alimento mais mencionado no Instagram, com cerca de 35 milhões de hashtags. Isto é mais do que as menções 
a Beyoncé e Kim Kardashian juntas

Frances Cottrell-Duffield, dona 
da agência de marketing e relações 
públicas Tonic, organiza eventos 
para que tenham a melhor visibili-
dade possível nas redes sociais. Na 
noite de lançamento de um menu 
para a luxuosa cadeia de restau-
rantes Polpo, do Reino Unido, ela 
chega cedo para ter certeza de que 
todas as condições estão adequa-
das para os instagrammers.

“Fizemos parceria com uma 
marca de gim porque, embora a 
Polpo tenha uma comida deliciosa, 
nem sempre seus pratos são muito 
fotogênicos, e usar coquetéis boni-

tos traz um pouco de cor às fotos”, 
afirma Cottrell-Duffield.

Instagram em mente
Próximo ao bar, uma parede 

repleta de folhagens foi erguida. 
Isso, como tudo ali, foi criado com 
o Instagram em mente.

“Sabemos que as pessoas vão 
segurar seus coquetéis e tirar uma 
foto com a folhagem de fundo para 
colocar diretamente nas redes so-
ciais”, acrescenta.

Cerca de meia dúzia de influen-
ciadores do Instagram foram con-
vidados para o almoço. Entre eles 
está Alex Fletcher, blogueiro de 
sanduíches com 20 mil seguidores 
e que teve duas mil curtidas em 
suas fotos mais populares. Então, 
segundo ele, o que sai bem na foto 
quando se trata de pão e recheio?

“Sanduíches que têm uma boa 
composição”, diz Fletcher. “Se você 
tem um sanduíche katsu japonês 
com um exuberante repolho em 
conserva, filé mignon e pão branco, 
é claro que vai ser fotogênico.”

Aumento de vendas
A influenciadora Rebecca Mil-

ford, que edita o website do Bar 
Chick, diz que uma boa foto pode 
provocar um aumento direto das 
vendas do restaurante.

“Tenho amigos que vão ao 
Instagram do restaurante e escol-
hem o que comer com base no que 
veem”, ela diz. “Eles não perdem 
tempo olhando o menu. As fotos 
têm de ter o apelo da hashtag food 
porn; e tem ainda o #cheeseporn, 
#yolkporn; é tudo pela aparência.”

Natalie Seldon, estilista de 
comida e escritora, diz que a com-
posição da imagem é fundamental.

“Quanto mais zoom, melhor; 
as pessoas amam ver alimentos 
grandes na tela. E as camadas são 
ótimas também, especialmente 
com hambúrgueres.”

Seldon planejou tirar fotos do 
celular, mas a pouca luz do evento 
deixou a tarefa mais desafiadora.

“Felizmente, há boas ferra-
mentas de edição. Outro truque 
é usar algo como o iPad ou outro 
celular para trazer mais luz à com-
posição”, acrescenta.

Para ter certeza de que os cli-
entes tirem ótimas fotos e gerem 
boa publicidade, a Dirty Bones, 
uma cadeia de cinco restaurantes 
no Reino Unido, oferece até kits 
gratuitos de fotografia do Insta-
gram em sua filial no Soho. Os kits 
contêm, entre outras coisas, um 
mini equipamento de iluminação, 
fonte de energia, lente do tipo olho 
de peixe e um bastão de selfie.

E embora a comida seja a 
grande estrela, o endosso de 
uma celebridade nas mídias soci-
ais pode ser um divisor de águas. 
Georgia Green é confeiteira e dec-
oradora de bolos, dona do Geor-
gia’s Cakes, no norte de Londres. 
No início de seu negócio, ela rece-
beu um pedido para fazer um bolo 
para a modelo Cara Delevingne.

“Cara tinha cerca de cinco mil-
hões de seguidores e, na época, eu 
tinha 100. Quando ela me marcou 
no Instagram, o número dos meus 
seguidores cresceu para 6 mil em 
um dia”, diz.

Um de seus projetos mais re-
centes é típico dos pedidos chama-
tivos que ela recebe.

“É rosa e azul com uma pega-
da de Barbie rock star, com creme 
de manteiga texturizado, gotas 
de ganache cor-de-rosa, macar-
ons, beijos de merengue, pipoca 
de chocolate branco, pedaços de 
chocolate, pirulitos contorcidos e 
detalhes de creme de manteiga, e 
eu vou finalizá-lo com algum glit-
ter comestível.”

Ela admite que se sente pres-
sionada a recriar desenhos de bolo 
que são tendências no Instagram e 
dos quais ela não necessariamente 
gosta.

“Houve uma moda de bolos de 
unicórnios dormindo (um bolo re-
dondo com olhos fechados, chifre 
e orelhas de unicórnio no topo), 
e eu me recusava a fazer isso. Eu 
pensava: ‘Isso não tem nada a ver 
comigo, isso não me reflete como 
pessoa ou marca’.”

Aparência, 
de fato, importa
O foco na aparência pode 

parecer superficial, mas o pro-
fessor Charles Spence, psicólogo 

experimental da Universidade de 
Oxford, diz que a apresentação 
realmente importa.

“A aparência da comida e a for-
ma como ela está disposta no prato 
têm grande impacto porque geram 
expectativas. Nosso cérebro im-
agina o gosto, e isso influencia a 
experiência”, diz ele.

Spence conduz experimen-
tos tanto teóricos quanto práticos 
em faculdades. “Damos a todos a 
mesma comida, mas para metade 
deles o produto vem simples num 
prato. Os demais recebem os mes-
mo elementos, mas artisticamente 
dispostos para parecer uma pintu-
ra de Kandinsky. Os que recebem 
o alimento com uma imagem mel-
hor dão uma nota maior ao sabor e 
estão dispostos a pagar mais pelo 
prato.”

Mas embora uma apre-
sentação bonita seja importante, 
Amanda Bechara, dona do café 
Carthage Must Be Destroyed, no 
Brooklyn, desencoraja manifes-
tações de entusiasmo fotográfico 
em seu estabelecimento.

“Também pedimos que a pes-
soa não filme, porque isso é mui-
to intenso, especialmente quan-
do outras estão tendo conversas 
privadas (no ambiente).”

A ironia é que quando Bechara 
descreve o interior de Carthage 
Must be Destroyed, ele parece um 
dos locais mais fotogênicos que se 
possa imaginar.

“É uma espécie de fantasia de 
conto de fadas moderno em um 
cenário rosa, com tetos muito altos 
e tijolos e pratos cor-de-rosa”.

Com um interior que parece 
gritar para ser fotografado, por que 
ela recusa esta forma moderna de 
se apreciar a comida?

“Não entendo por que a úni-
ca reação que as pessoas podem 
ter à beleza é tirar uma foto dela. 
Apenas relaxe, coma sua comida, 
beba seu café, converse com seus 
amigos e divirta-se!”

Bechara pode querer manter 
as redes sociais à distância, mas 
uma rápida olhada no Instagram 
sugere que ela é exceção. O que é 
uma boa notícia para fatias de piz-
za famintas por fama.
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No primeiro semestre des-
te ano um estudo, conduzido por 
cientistas da escola Politécnica 
Federal de Lausana, na França, e 
publicado por pesquisadores da 
revista Science, revelou que, em 
29% dos casos, a lembrança de um 
dano físico ou psicológico grave 
permanece até o fim da vida.

Os casos mais extremos, como 
de stress pós-traumático (normal-
mente desenvolvido depois de 
ocorrências traumatizantes, como 
guerras ou acidentes perigosos), 
podem prejudicar muito a vida 
de uma pessoa. Não é raro que 
pacientes com esse transtorno 
tenham dificuldade de construir 
relacionamentos mais íntimos, por 
exemplo, ou acabem desenvolven-
do problemas psicológicos ainda 
mais profundos.

Diante da lembrança de uma 
situação amedrontadora, o que é 
melhor: evitar a memória ou con-
frontá-la? Os pesquisadores res-
ponderam essa questão.   

Usando como base a análise 
do funcionamento dos neurônios 
e do comportamento geral de ra-
tos, profissionais descobriram que 
o chamado ‘medo remoto’ (isto é, 
ativado mesmo longe da situação 
de perigo, como tempos depois de 
um acontecimento problemático 
ou danoso) é tanto mais atenuado 
quanto mais os neurônios ligados 
àquele sentimento negativo fo-
rem reativados. Ou seja, quanto 
mais uma pessoa se acostuma a 
lembrar de uma situação que cau-
sa medo, menor será a sensação 
de medo com o passar do tempo. 
Assim, de acordo com os pesqui-
sadores, a opressão de um trauma 

Lembranças traumáticas ajudam no combate ao medo        extremo, diz estudo    
Os pesquisadores acreditam que o trabalho possa ajudar outras investigações e, consequentemente, auxiliar na medida da eficácia                    de intervenções, nos casos de tratamentos de lembranças traumáticas

não é útil para aqueles que preten-
dem ultrapassá-lo.

Apesar do sucesso do estudo, 
os cientistas afirmam que ainda 
há questões a ser exploradas, es-
pecialmente quando se trata do 
funcionamento do cérebro e da 
relação de algumas de suas par-
tes com o processo de memória de 
uma situação assustadora. Além 
disso, os pesquisadores acreditam 
que o trabalho possa ajudar outras 
investigações e, consequente-
mente, auxiliar na medida da efi-
cácia de intervenções, nos casos 
de tratamentos de lembranças 
traumáticas.

O marketing do medo
É por isso que existem tan-

tos programas policiais e notícias 
sobre violência. “Vivemos num 
mundo onde somos convocados 
a sentir medo. Na mídia, é como 
se estivéssemos em perigo cons-
tante, podendo ser assaltados em 

cada esquina”, diz Luís Fernando 
Saraiva, do Conselho Regional de 
Psicologia (CRP) de São Paulo. O 
marketing também é muito base-
ado no medo. Bancos e empresas 
de seguro usam esse argumento 
abertamente, mas, se você obser-
var bem, verá que outros anun-
ciantes também manipulam nos-
sos temores para vender. Só que 
usam mensagens mais sutis.

“A moda joga com o medo 
de não pertencer ao grupo”, diz o 
publicitário dinamarquês Martin 
Lindstrom, autor de cinco livros 
sobre as táticas de manipulação 
usadas pelas empresas. “Aposto 
que você teria vergonha de sair 
com a roupa do seu pai, pois se 
sentiria desconectado da sua tri-
bo”, afirma. “O desodorante traz 
outro medo, de que você não vai 
conseguir namorada com seu 
cheiro. A mesma lógica vale para 
xampus, branqueadores de dente 
e academias de ginástica. Afinal, 

malhamos para estar saudáveis, 
ou por medo de ficar flácidos?”, 
questiona Lindstrom. Se você não 
comprar o carro X, seu filho vai 
ficar com vergonha quando você 
for buscá-lo na escola. E por aí vai. 

Boa parte da propaganda explora 
o medo da rejeição social.

E esse medo nunca foi tão 
forte. Nunca estivemos tão liga-
dos uns aos outros, mas, ao mes-
mo tempo, nunca sentimos tanto 
medo de não sermos aceitos. Você 
já deve ter percebido isso quando 
postou alguma coisa nas redes 
sociais – e imediatamente ficou 
ansioso sobre quantos likes aquilo 
iria ter ou deixar de ter. Um estudo 
feito pela agência de publicida-
de JWT com 1.270 americanos e 
ingleses constatou que 40% dos 
usuários do Facebook têm medo 
de não serem incluídos nas con-
versas online dos amigos. “O mun-
do exige cada vez mais de nós. Não 
conseguimos nos desconectar, e aí 
sentimos mais ansiedade”, diz o 
psicólogo Saraiva.

Políticos espalham temores 
para arrebanhar votos, jornalistas 
faturam em cima de catástrofes, 
biólogos citam vírus letais quando 
querem obter fundos para desen-
volver vacinas… Todo mundo pro-
paga o medo. Mas não faz isso só 
por maldade ou interesse próprio. 
“Se eu disser que há uma doença 
mortal se espalhando na sala onde 
você está, você sairá dela mesmo 
sem saber se é verdade. E vai avi-
sar as outras pessoas”, diz Linds-
trom. “Milhares de anos atrás, 
também espalhávamos a notícia 
de uma planta venenosa, porque 
isso aumentava a chance de so-
brevivência do grupo.” Ou seja: 
conforme cada pessoa absorve 
mais medo, ela também se torna 
propagadora, espalha esse medo Assistir a filmes de terror produz medo, ansiedade, insônia, fobias e traumas mentais, mas o efeito positivo de vê-los regularmente é que ajuda a dessensibilizar as 

pessoas que sofrem de ansiedade e medo

Os casos mais extremos, como de stress pós-traumático (normalmente desen-
volvido depois de ocorrências traumatizantes, como guerras ou acidentes peri-
gosos), podem prejudicar muito a vida de uma pessoa

A terapia cognitivo-comportamental (TCC) é uma das estratégias utilizadas para 
vencer o medo. Ela nos ensina a mudar os pensamentos ruins que ficam estimu-
lando a amígdala e gerando ansiedade
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para os outros. É uma reação ins-
tintiva.

Vencendo o medo    
A terapia cognitivo-comporta-

mental (TCC) é uma das estratégias 
utilizadas para vencer o medo. Ela 
nos ensina a mudar os pensamen-
tos ruins que ficam estimulando a 
amígdala e gerando ansiedade. “A 
forma como pensamos influencia 
a maneira como sentimos. Portan-
to, mudar o modo como pensamos 
pode mudar como nos sentimos”, 
resume o psiquiatra Aaron T. Beck, 
pai da TCC, no livro The Anxiety 
and Worry Workbook (“O Manual 
da Ansiedade e da Preocupação”, 
inédito no Brasil). Se antes da en-
trevista de emprego você pensa 
“Não tenho ideia do que dizer; eles 
acharão que sou um idiota”, vai se 
sentir tenso e ansioso. Mas se em 
vez disso você pensar “Estou bem 
preparado para a entrevista e vou 
causar uma boa impressão”, fica-
rá mais calmo e confiante. Pode 
parecer banal, mas funciona. Tem 
efeitos neurologicamente com-
provados.

A exposição gradual da pes-
soa ao objeto ameaçador também 
ajuda a superá-lo. A neurologista 
Katherina Hauner, da Universi-
dade Northwestern, utilizou essa 
técnica – que se chama dessensi-
bilização – para tratar fobia de ara-
nhas. Ela monitorou o cérebro de 
pessoas que tinham muito medo 
e não conseguiam nem olhar para 
os aracnídeos. Esses voluntários 
foram sendo expostos às aranhas, 
aos pouquinhos, sem ultrapassar 
o limite de cada um. Ao fim do 
processo, a maioria conseguiu se 
aproximar e até tocar nas aranhas. 
Seus cérebros tinham mudado fisi-
camente. “A terapia mudou a rede 
de neurônios ligados ao medo, e 
reorganizou a resposta do cérebro 
ao objeto ou à situação temida”, 
concluiu Katherina.

Em seu novo estudo, publica-
do no final de 2013, ela foi além: 
mostrou, pela primeira vez, que é 
possível apagar medos enquan-
to uma pessoa dorme. Numa ex-
periência meio cruel, que lembra 
aquelas feitas em ratos, a cientista 
condicionou um grupo de voluntá-
rios humanos a ter medo de certo 
rosto. Quando eles viam esse ros-

to, eram expostos a um cheiro es-
pecífico e levavam um choque elé-
trico. Em pouco tempo, aconteceu 
o óbvio: as pessoas associaram o 
choque aos dois sinais (o rosto e o 
cheiro), e passaram a ter medo de-
les. Aí, Hauner resolveu tentar algo 
revolucionário: apagar o medo. 
Deixou que os participantes dor-
missem, e os expôs àquele mesmo 
cheiro, para que eles evocassem a 
memória ruim. A diferença é que, 
agora, não aplicou choques. Deu 
certo. As pessoas deixaram de ter 
medo do cheiro – apenas o medo 
do rosto persistiu.

A técnica de apagar medos 
durante o sono é experimental, 
ainda não existe fora dos labora-
tórios de pesquisa. Mas é possível 
conseguir o mesmo efeito com um 
procedimento bem conhecido: a 
hipnose. “Vivemos tão condiciona-
dos no dia a dia que usamos nossa 
mente de forma muito limitada. 
Em geral, não comemos quando 
temos fome, e sim quando está na 
hora de comer”, diz o psiquiatra 

italiano Leonard Verea, especia-
lista em hipnose. “A hipnose auxi-
lia a pessoa a estimular a própria 
mente, para sair da acomodação e 
ultrapassar obstáculos.”

Segundo Verea, o medo é a 
dificuldade de lidar com uma coi-
sa desconhecida. Isso pode gerar 
tensão suficiente para ultrapassar 
os limites da pessoa e fazer com 
que ela entre numa espécie de 
curto-circuito mental. Quem tem 
ataques de pânico, por exemplo, 
perde a capacidade de imaginar si-
tuações. “E quanto menos ela con-
segue imaginar, maior a sua ansie-
dade e menores os seus limites de 
tolerância frente à situação”, diz 
ele. “A hipnose ajuda o indivíduo 
a imaginar que pode sair disso e 
viver com tranquilidade. Ele sai do 
pânico aproveitando seus próprios 
recursos, conscientes e incons-
cientes.”

A psicanálise e diversas outras 
terapias também têm se mostrado 
eficientes para lidar com o medo 
e a ansiedade. O sucesso não de-

pende da linha terapêutica em si, 
até porque tudo depende da rela-
ção entre o terapeuta e o paciente. 
Mas existe uma condição básica 
para que uma terapia dê certo. “O 
bom atendimento é aquele que 
não se limita a combater os sin-
tomas. É o que procura entender 
a causa do problema no cotidiano 
de cada pessoa”, diz o psicólogo 
Luís Fernando Saraiva. Faz sen-
tido: você pode tomar calmantes 
para dormir. Mas se não entender 
o que está tirando seu sono, pouco 
adianta.

Efeitos psicológicos 
dos filmes de terror
Assistir a filmes de terror 

produz medo, ansiedade, insônia, 
fobias e traumas mentais, mas o 
efeito positivo de vê-los regular-
mente é que ajuda a dessensibili-
zar as pessoas que sofrem de an-
siedade e medo.

Este é um efeito psicológico 
imediato de ver filmes de terror, 
que pode permanecer por alguns 
dias, ou até mesmo meses, depois 
de ver o filme. Os pensamentos e 
as situações das personagens po-
dem persistir desde algumas noi-
tes até longos períodos de tempo, 
podendo causar insônia e pesa-
delos que podem afetar a saúde 
mental e física.

Medo
A pessoa pode sofrer de medo 

do escuro, sentimentos de choro, 
gritos, tremores, náuseas e até 
medo de perder o controle e medo 
de morrer.

Ansiedade
É um efeito visível dos filmes 

de terror em crianças e adultos, e 
que poder persistir até a vida adul-
ta, no caso das crianças.

Fobia
Presenciar certas situações 

no filme de terror pode desenvol-
ver uma fobia em relação a ani-
mais (mamíferos, insetos, répteis, 
etc.), a catástrofes naturais, san-
gue, altura, espaços fechados e 
pode fazer com que a mente fique 
perturbada com ruídos fortes ou 
rostos desagradáveis.

Trauma mental
Algumas das imagens podem 

ser perturbadoras, tendo como 
resultado transtornos de estres-
se pós-traumático, especialmente 
em pessoas que se submetem aos 
sofrimentos dos acontecimentos 
na vida real.

Se uma pessoa desenvolver 
este transtorno após ver um filme, 
pode não ser capaz de criar uma li-
nha entre a realidade e a ficção. As 
pessoas que querem ver e gostam 
de filmes de terror devem estar 
mentalmente estáveis, pois caso 
contrário poderão começar a so-
frer de depressão.

Tratamento positivo: 
dessensibilização
Ver um filme de terror tem 

algumas vantagens, pois tende a 
dessensibilizar em relação à vio-
lência, o que cria um impacto no 
comportamento da pessoa e a 
ajuda a ficar menos sobressaltada 
quando enfrenta situações com-
plicadas na vida real. Estes filmes 
se convertem em uma ferramenta 
eficaz para o tratamento dos me-
dos e das fobias.

A pessoa pode sofrer de medo do escuro, sentimentos de choro, gritos, tremores, náuseas e até medo de perder o controle e medo de morrer.

A exposição gradual da pessoa ao objeto ameaçador também ajuda a superá-lo
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A linda Thalita  Monteiro comemorou seu aniversário de 10 anos, no últi-
mo dia 25, ao lado da sua prima Giovanna Monteiro. Parabéns!

O importante é criar um 
plano que inclua regras para toda 
a família. Um plano que ajude os 
seus filhos a serem obedientes, 
mas que  seja prático, simples e 
rápido!

Por isso, não precisa de mui-
tos passos ou muitos elementos. 
Bastam 3 elementos-chave para 
ajudar os seus filhos a serem obe-
dientes: regras, consequências e 
recompensas!

Ter regras claras 
Pois é, tem mesmo que haver 

regras. As suas regras!
Comece por definir as Re-

gras da sua Família! Pense nos 
3-5 comportamentos que precis-
am de ser corrigidos com maior 
urgência. Não vale a pena criar 
uma lista de 10 ou 20 regras que 
depois são esquecidas ou baral-
hadas. Dê tempo para que todos 
se habituem a essas 3-5 regras 
iniciais. E quando perceber que já 
estão bem interiorizadas, avance 
para as próximas 3-5 regras.

Tenha em atenção que é im-
portante ajustar as regras à idade 
dos seus filhos. Não coloque as 
expectativas muito elevadas 
pois os seus filhos irão sentir-se 
frustrados – nunca conseguem 
cumprir as regras. Nem demasia-
do em baixo, pois os seus filhos 
acharão que é demasiado fácil e 
perdem o interesse.

Formule cada regra da forma 
mais simples e completa possív-
el. Não diga “Não se pode comer 

Mas porque os nossos filhos não nos obedecem 
como nós obedecíamos aos nossos pais?

na sala” se afinal também não se 
pode comer nos quartos! Diga 
antes “Só se pode comer na coz-
inha“!

Em sua casa todos devem 
conhecer as Regras da Família. 
Reúna toda a família para as 
apresentar e explique o significa-
do de cada uma. Principalmente 
aos mais pequeninos. Explique 
porque escolheu “aquelas” regras 
e não outras. Explique porque são 
importantes para manter a Paz na 
sua casa!

Escreva as regras da sua 
família numa folha e colo-
que-as num sítio visível. Se for 
necessário, espalhe as regras 
pela casa ou pelo menos nos lo-
cais mais críticos, onde sabe que 
as asneiras têm mais tendência a 
acontecer.

 Ter consequências que se 
relacionem com a regras. Isto 
ajuda os seus filhos, no momento 
de escolher a opção a tomar, a as-
sociarem um determinado com-
portamento a uma consequência.

Imagine como é confuso se 
para a regra “Ninguém se pode 
levantar para ir à casa-de-banho 
durante as refeições” a conse-
quência for ir para a cama mais 
cedo!?! Tem a ver com o quê? 
Como se relaciona com o com-
portamento? Talvez uma conse-
quência adequada fosse ficar a 
ajudar a Mãe a arrumar a cozinha 
no fim do jantar.

Eu sei que às vezes é com-
plicado pensar na consequência certa, principalmente quando 

estamos a começar a entrar em 
ebulição. Mas, exatamente por 
isso, é importante ter uma conse-
quência definida para cada regra 
– ajuda as Mães a não se baral-
harem 🙂 !

Ter recompensas
Se existem consequências 

para as escolhas erradas devem 
existir recompensas para as es-
colhas certas.

Isto não quer dizer que sem-
pre que a regra é cumprida os 
seus filhos tenham que receber 
um presente, ou um doce (isso 
queriam eles!!).

A recompensa pode ser um 
elogio sentido, pode ser uma 
história lida pela Mãe, pode ser 
brincar com plasticina mais tarde.
Não precisa ter sempre a mesma 
recompensa para a mesma regra.
Nem tão pouco precisa de dar a 
conhecer as recompensas aos 
seus filhos.

Eles simplesmente irão 
começar a perceber que quando 
escolhem o comportamento ad-
equado acontecem coisas boas! 
E quando escolhem o comporta-
mento errado, acontecem coisas 
menos boas…

Como pôr o plano 
em prática?
Depois de ter as regras e 

as consequências definidas e 
escritas. Depois de ter pen-

sado em algumas recompen-
sas que poderá dar aos seus 
filhos organize a melhor for-
ma de dar início ao seu plano.

Comece por apresentar as 
regras e as consequências do 
seu não cumprimento a toda a 
família e explicar as razões por 
detrás de cada uma. Ninguém 
gosta de obedecer só porque 
“sim”. Nem mesmo as crianças.

Seja firme (mas carinhoso) 
ao fazer cumprir as regras. Não 
vale a pena gritar – não é por gri-
tar que os seus filhos a vão ouvir.

Aplique as consequências. 
Mas aplique mesmo! TODAS as 
vezes que a regra não for cumpri-
da. E não vale a pena ficar zanga-
da – todos conhecem as regras e 
o que acontece quando não são 
cumpridas. Por isso, com uma 
voz calma relembre os seus fil-
hos da consequência e seja firme 
no seu cumprimento. Verá como 
os seus filhos ficarão espanta-
dos ao ver a calma com que a 
Mãe está a lidar com o problema!

Motive os seus filhos e elo-
gie-os quando obedecem, porque 
disciplinar não é só corrigir o que 
os filhos fazem menos bem, mas 
também inclui o reforço positivo 
e a valorização das boas ações 
e comportamentos. E eles ficam 
tão felizes quando fazem as coi-
sas bem e recebem um elogio!

Seja um exemplo e siga as 
suas próprias regras. O velho 
ditado “Faz o que eu digo e não 

faças o que eu faço” não funcio-
na mesmo, principalmente com 
crianças! Os seus filhos obser-
vam todas as suas ações. Mesmo 
quando acha que não estão aten-
tos. Se existem Regras da Família 
são para ser cumpridas por todos!

Relembre as regras aos seus 
filhos sempre que necessário 
– não espere que os seus pe-
queninos pisem o risco para os 
avisar. Se a regra é “Só se pode 
comer na cozinha” e algum dos 
seus filhos encaminha-se para a 
sala com uma bolacha na mão, 
alerte-o antes de ele pisar o risco!

Seja consistente! Os seus 
filhos vão sempre querer estic-
ar a corda para descobrirem até 
onde podem ir. Talvez comecem a 
perceber que quando a Mãe vem 
mais cansada, as consequências 
não são sempre aplicadas… E se 
assim for, tudo volta ao princípio. 
Mas não há problema nenhum. 
Porque agora tem um plano! Ago-
ra sabe o que fazer para ajudar os 
seus filhos a serem obedientes!

Por isso, quando acha que 
está a começar a falhar, comece 
de novo! Não desista só porque 
um dia não conseguiu fazer 
cumprir as Regras da Família. 
Recomece logo que possível, 
recomece no dia seguinte logo 
de manhã. Na noite anterior 
reveja o seu plano e onde terá 
falhado – veja como pode mel-
horar, pense o que responder 
às questões dos seus filhos….
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Cuidado com a Periotonite Infecciosa Felina (PIF)!
A PIF é uma doença causada por um vírus. Sua incidência é maior 

em filhotes de 3 meses a 2 anos de idade e em gatos mais velhos, que têm 
o sistema imunológico enfraquecido.

Gatos contaminados que passaram por algum tipo de estresse po-
dem ter as defesas do seu organismo diminuídas, facilitando a contamina-
ção. O controle da doença é difícil, principalmente se o local tiver muitos 
animais.

Para preveni-la, reduza ou elimine ao máximo o estresse dos felinos. 
Isso pode ser feito por meio da separação de objetos pessoais, como as 
vasilhas de água e comida. As caixas sanitárias merecem atenção redo-
brada, pois a contaminação pelo vírus da PIF se dá a partir do contato de 
um gato saudável com as fezes do portador.

* Não há vacina no Brasil que possa ser usada contra a PIF.
A gente te ajuda a cuidar de quem amamos.
Agende logo uma consulta.

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

O pegueno Batman faz pose para o click da mamãe Debora Mattiello

Tartaruga da madeira
Seu nome científico é Glypte-

mys Insculpta (foto que abre este 
artigo) e ela é originária da Améri-
ca do Norte. Reconhecida por sua 
carapaça de cinza escura, patas, 
cabeça e ventre alaranjados com 
manchas negras. Além disso, suas 
extremidades são robustas.

Os machos são maiores que 
as fêmeas, geralmente medindo 
em torno de 23 centímetros e pe-
sando 1 kg quando adultos. Elas 
são omnívoras e podem se alimen-
tar de plantas, fungos, frutas, car-
niça e invertebrados. A tartaruga 
da madeira é 100% terrestre na 
primavera e no verão, embora pre-
fira a água no inverno e no outono.

Tartaruga russa
Entre os tipos de tartarugas 

domésticas, a russa é a mais co-
mum e frequente nos lares. Sua 
carapaça é escura, com manchas 
claras de forma redonda e aplana-
da. Sua cabeça e extremidades são 
de cor clara e as unhas de suas pa-
tas traseiras são bem desenvolvi-
das. Pode medir até 22 centímet-
ros.

Quanto à sua longevidade, a 
“tartaruga de quatro unhas” che-
ga aos 40 anos em sua forma sel-
vagem. Porém, em cativeiro, pode 
chegar a viver centenas de anos. 
Sua visão é excelente, ela pode 
reconhecer pessoas, é sensível a 
vibrações do solo e possui um olf-
ato desenvolvido para conseguir 
seu alimento: ervas, flores, vege-
tais e hortaliças.

Tartaruga pintada
Comum na América do Norte, 

ela vive em água: rios com caudais 
reduzidos, leitos suaves lodosos, 
lagos e poços. Em alguns países, é 
considerada uma espécie invasora.

Sua carapaça pode medir 25 
centímetros e é chamativa por seu 
desenho listrado amarelo e ver-
melho, parecendo que foi feito à 
mão. Sua pele é verde oliva ou pre-
ta, com linhas alaranjadas e am-
areladas. Ela pode viver 25 anos, 
precisando de um viveiro relativa-
mente grande, a uma temperatura 
agradável.

Tartaruga de 

Conheça as principais espécies 
de tartarugas domésticas

A tartaruga pintada é uma das espécies mais conhecidas

orelha vermelha
Outro tipo de tartaruga 

doméstica que vive em água e que 
se encontra de forma selvagem nos 
Estados Unidos e México. É também 
conhecida como “tartaruga da Flóri-
da”, sendo famosa por suas duas 
listras vermelhas ao lado de sua 
cabeça. Esta característica visual 
deu-lhe o apelido de “orelhas ver-
melhas” e a fez ser um dos quelôni-
os mais procurados como animal de 
estimação.

Pode alcançar os 30 centímet-
ros e as fêmeas são um pouco 
maiores que os machos. Em todo 
caso, vivem até 40 anos e passam 
muito tempo em água. Além dis-
so, requerem um habitat úmido em 
contato direto com a luz solar para 
aumentar sua temperatura corporal.

A tartaruga de orelha vermel-
ha é uma excelente nadadora. Ela 
gosta de dormir ao sol do meio-dia 

e pode ser um pouco agressiva ao 
dividir território com outras tartaru-
gas. Hibernam no fundo de lagos 
durante o inverno.

Se você decidir ter uma tartaru-
ga de orelha vermelha como animal 
de estimação, tenha em mente que 
ela é muito vulnerável a infecções 
e pode contagiar crianças com Sal-
monela. Quanto à sua alimentação, 
você terá que oferecê-la comidas 
variadas: plantas, peixes, insetos, 
frutas e vegetais.

A tartaruga de orelha vermelha gosta de dormir ao sol do meio-dia e pode ser um 
pouco agressiva ao dividir território com outras tartarugas

A tartaruga russa possui uma visão é excelente. Ela pode reconhecer pessoas, é 
sensível a vibrações do solo e possui um olfato desenvolvido para conseguir seu 
alimento: ervas, flores, vegetais e hortaliças
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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,  língua 
com ervilha, coelho e codorna 

al menarosto, galeto, churrasco 
de gado e ovelha, tortei, maionese, 

saladas e abacaxi no espeto 

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

coelho, galeto, churrasco de gado, 
porco e ovelha, macarrão, 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

Palestrante Sílvio Barros e presidente do CIC-BG, Elton Paulo Gialdi, em evento 
na sede da entidade

As amigas Victoria Barilli, Mariana Maranõn e Sofie Codaro aproveitando o fim de semana no parque

Sarah Oliveira mostrando todo charme e beleza em ensaio de fim de tarde


