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 De que forma as decisões de  ano novo podem        
afetar a sua  vida. Dicas de como conseguir ultra-
passar os primeriros 20 dias e até sugestões de 
aplicativos para vencer a procrastinação e ir em 
frente nos objetivos traçados. Páginas 08 e 09

Ano Novo vida nova, 
mas não logo!
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Nesta semana é indicado que ficar em 
silêncio e observar mais. Provavelmente 
muitas situações ocultas se manifestem de 
uma forma mais objetiva. Você terá a pos-
sibilidade de perceber as situações de uma 
forma realista, entretanto será levado a re-
fletir sobre o que chega até a sua vida. Os 
assuntos colocados em destaque podem 
ser judiciais, religiosos, filosóficos e rela-
cionados aos estudos. O autoconhecimen-
to é primordial nesse momento. O cenário 
afetivo lhe traz reflexão e a necessidade 
de ocultar os sentimentos, mas o cenário 
acentua o vínculo entre vocês.

Gabriel se incomoda com a pre-
sença de Júnior, que provoca o rapaz. 
Valentina chantageia Machado, e Rita 
de Cássia devolve as lingeries da em-
presária. A juventude de Marilda é res-
tabelecida, e Geandro se espanta com 
a aparência da mãe. Nicolau desconfia 
quando Rivalda fala sobre Afrodite. 
Liliane conclui que Jurandir está ator-
mentado por seus sentimentos por 
Milu. Marilda provoca Mirtes. Ypiranga 
e Scarlet planejam lucrar com a insta-
lação da antena de telefonia. Socorro 
ameaça Lourdes, que decide sair de 
casa. Elisa conversa com Jurandir so-
bre Maltoni, e acredita que o pai fará 
algo contra Luz. A pedido de Valentina, 
Jorge entrega as lingeries de Machado 
a Ondina. Jurandir tem um arroubo e 
beija Milu, que se desespera e pede aju-
da a Ondina. Machado e Ondina conver-
sam sobre Valentina. Clotilde questiona 
os conhecimentos de Firmina. 

O TEMPO NÃO PARA

O SÉTIMO GUARDIÃO

ESPELHO DA VIDA

AS AVENTURAS DE POLIANA

Marocas fica abalada quando 
Helen conta que o vírus da varíola foi 
encontrado em seu sangue. Vanda 
comunica a Carmen que a confissão 
de Livaldo possibilitou a recuperação 
da Samvita. Mateus liberta Marocas. 
Barão deixa claro a Florêncio que ele 
mudou de vida e agora atende pelo 
nome de Adan. Marocas conta a Sam-
uca sobre o vírus. Marocas anuncia à 
família que todos pensam que eles são 
portadores de uma doença contagiosa. 
Damásia, Menelau e Cecílio enfrentam 
Mateus. Damásia aceita o convite de 
Elmo para ser sua sócia na padaria.

Sr. Pendleton tenta descobrir o 
porquê as crianças estavam espionan-
do sua casa, ouvindo sobre o suposto 
vulto da criança em um áudio grava-
do. Durval gagueja diante do pedido 
de namoro, e o aceita. Desconfiada, 
Luísa pergunta para Poliana por que 
Filipa tinha ido visitá-la. Filipa conta 
para Yasmin o plano que armou contra 
Poliana. Luca Tuber procura Mirela na 
padaria e pergunta se ele poderá ou 
não integrar a chapa Contente. Raquel 
chega e diz para Mirela que ela não 
deveria confiar em Luca. João recebe 
um novo violão de Éric, enviado por 
Marcelo. Mirela conta para Branca 
que aceitou Luca na chapa sem que os 
outros integrantes fiquem sabendo e 
pede conselhos. 
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A maturidade emocional é imprescin-
dível para o seu desenvolvimento atual. As 
relações com parentes e pessoas próximas 
passam por transformações profundas. 
Para ter um bom resultado, é necessário 
entender exatamente o que vem moven-
do os seus medos. É uma semana para se 
entender e expressar o que pensa com as 
pessoas certas. Não se sentir ouvido ou 
compreendido é uma experiência neces-
sária para o seu desenvolvimento. Reflita: 
não somos todos iguais, por isso a troca é 
singular e preciosa.

É uma semana importante para inte-
ragir com assuntos financeiros e investi-
mentos. Existem conflitos de ideias que se 
relacionam com um grupo de pessoas ou 
projetos que esteja envolvido. Existe a ne-
cessidade de se expressar com qualidade e 
objetividade para que não haja enganos ou 
distorções. A presença de Netuno pede que 
você examine as suas intenções e seja cla-
ro com as pessoas. Você está sendo guiado 
conforme a maré, isso é perigoso e pede de 
você mais centramento. Percebe o quanto 
está vulnerável?

É uma semana muito significativa para 
o seu crescimento. É fundamental exercer 
o autocontrole e um papel mais ativo em 
suas decisões. É importante entender que 
os processos pelos quais você vem passan-
do exigem habilidades para romper laços e 
atuar com a sua essência verdadeira. É uma 
semana em que você tomará maior cons-
ciência do seu potencial e da forma como 
é possível se encaixar com o novo ciclo. O 
cenário permite criar laços com a pessoa 
amada ou identificar uma pessoa que tem 
mais a ver com a sua essência.

É uma semana para definir os pro-
jetos e os envolvimentos com amigos. Os 
projetos passam por crescimento e exis-
tem fatores que devem ser analisados com 
atenção, porque nem tudo deverá ser man-
tido. Busque agir com sabedoria e senso 
estratégico para interagir com as pessoas 
que estão envolvidas com habilidades. As 
ideias que vêm sendo colocadas em práti-
cas devem ser reformuladas. É uma sema-
na maravilhosa para o amor. Esteja aberto a 
uma troca verdadeira. A pessoa amada está 
totalmente envolvida com os seus projetos 
e ambos desejam injetar novos valores no 
relacionamento. 

É uma semana muito importante para 
a carreira e para a concretização de metas 
futuras. Você está sendo testado na forma 
de lidar com cônjuge ou sócios. As res-
ponsabilidades são altas e o cenário pede 
comprometimento absoluto com uma pes-
soa que interfere em suas decisões futu-
ras. É importante analisar se você está ao 
lado de pessoas que contribuem com o seu 
crescimento pessoal. Essa análise depende 
exclusivamente de você. A pessoa amada 
está passando por desafios, principalmente 
para lidar com a carreira e a visão sobre o 
futuro. Existem mudanças significativas no 
relacionamento.

É uma semana importante para co-
locar as suas ideias em movimento, prin-
cipalmente para ancorar experiências no 
trabalho. Existem exigências para lidar com 
informações, regras, documentos ou ques-
tões judiciais. É recomendado mexer com 
esses assuntos mais trabalhosos, ou seja, 
não vai dar para fugir. É necessário colo-
car as suas ideias em ordem, refletir sobre 
as crenças que limitam o seu progresso e 
seguir mais pleno com os novos valores. A 
semana é maravilhosa para o campo afe-
tivo. O céu colabora com a sintonia com a 
pessoa amada, principalmente para traçar 
novas metas e valores a dois.

É uma semana importante para fazer 
mudanças e eliminar situações que não ca-
bem mais na nova fase que se anuncia. Não 
permita que o ego interfira no momento 
atual. Reflita sobre suas necessidades e so-
bre o campo afetivo. Caso tenha filhos, é ne-
cessário entender o momento que cada um 
vem passando e se desprender de atitudes 
controladoras e nocivas, porque elas podem 
prejudicar a troca. O importante nesta se-
mana é refletir sobre o que te faz feliz, so-
bre a sua essência e entender de que forma 
você deseja se sentir reconhecido. Existem 
mágoas, ressentimentos e lembranças do 
passado que precisam ser curadas.

É uma semana importante para lidar 
com o cônjuge ou com sócios. A pessoa to-
cada está passando por desafios para lidar 
com aspectos familiares ou com a sua inti-
midade. Se você não estiver num relaciona-
mento, é uma fase que exige reformular sua 
visão sobre relacionamento vs família. Os 
caminhos estão abertos para que você re-
construa uma vida feliz com a pessoa certa, 
mas entenda que existem fatores familiares 
que não mudam e que, de alguma forma, não 
fazem bem para o seu desenvolvimento pes-
soal. Reflita! É uma semana importante para 
interagir com a pessoa amada e entender os 
novos valores que ambos vêm assimilando.

É uma semana que exige atitude e 
decisões no trabalho. O seu maior desafio é 
aprender a interagir com os colegas de tra-
balho e lidar com a sua rotina de uma forma 
mais estruturada e madura. O seu conhe-
cimento é colocado à prova e você precisa 
examinar as palavras. De uma forma mais 
profunda, examine as ideias e pensamentos 
que bloqueiam a sua atuação. Mas há bons 
caminhos que lhe trazem soluções. O setor 
afetivo segue em crescimento e bem. O 
que deixo para você refletir tem a ver com 
as expectativas que você vem nutrindo de 
uma forma imperceptível e que se tornam 
nocivas para o futuro do relacionamento.

É uma semana boa para interagir com a 
sua autoestima e com fatores que envolvem 
o lazer e o contato com pessoas que lhe pro-
porcionam alegrias. Mas existem fatores fi-
nanceiros que mexe muito com você. É uma 
semana para avaliar como vem interagindo 
com os recursos materiais e de que forma 
sua autoestima interfere em seus ganhos. 
Os assuntos financeiros se relacionam com 
a necessidade de ser reconhecido, com fil-
hos ou com o relacionamento. Reflita! É uma 
semana maravilhosa! Está tudo aberto pra 
que você e a pessoa amada fiquem em sinto-
nia. Você está muito sensível e deve refletir 
sobre as expectativas que vem alimentando.

É uma semana muito significativa 
para o seu desenvolvimento pessoal. Você 
está sendo levado a interagir com a famí-
lia de uma forma mais autêntica e está em 
busca da sua autonomia. Reflita sobre as 
responsabilidades que cabem a você e que 
se manifestam com exigências. Você está 
passando por um fase em que a casa e tudo 
que se reflete na vida doméstica também 
são repercutem mudanças que exigem de 
você um comprometimento maior com a 
sua vida e, consequentemente, com o seu 
desenvolvimento pessoal. Para os assun-
tos do coração, é necessário refletir sobre 
suas necessidades e avaliar o que espera 
da pessoa amada em relação à família e aos 
compromissos assumidos.

Daniel fica intrigado com o quad-
ro de Danilo. Gustavo afirma a Cris/
Julia e Dora que Lucas tem um rel-
acionamento com Hildegard. Otávio 
dá dinheiro ao enfermeiro para que 
mantenha Danilo vivo. Isabel pede que 
Sheila pressione Bola sobre notícias 
de Cris. A Guardiã permite que Ed-
méia/ Grace entre no quarto de Julia. 
Edméia/ Grace conclui que o espelho 
de Julia é um portal para outra di-
mensão. Hildegard exige que Eugênio 
encontre Danilo. Vitor vê Américo com 
o dinheiro do jogo e repreende o pai. 
Américo cobra de Margot o paradeiro 
de Cris. Piedade teme que Eugênio 
possa ter feito mal a Danilo. Daniel vai 
a uma consulta com uma terapeuta.

De folga desde a última 
novela, a atriz Bruna Marquez-
ine está com muito tempo livre  
e resolveu  combater o tédio 
na noite desta quarta-feira 
postando um stories em seu 
instagram - sem nenhum as-
sunto que valesse a pena para 
manter seus seguidores, re-
solveu contestar a veracidade 
do horóscopo da semana, que 
não bateu com que ela estava 
passando e sentindo verdadei-
ramente. “Ele tá dizendo lá que 
eu estou numa fase que estou 
disposta, com uma capacidade 
de organização mais aguçada, 
com muita vitalidade… Só que 
ele errou”, disse.

Foi o que bastou: muita 
gente foi criticar Bruna na rede 
social, apontando que ela esta-
va apresentando uma angústia 
em sua voz, que estava “deprê” 
e citaram até falta de Deus. 
Conseguindo atingir o objetivo, 

Bruna Marquezine é criticada por atitude 
e dá resposta atravessada

Bruninha soltou verbo após re-
ceber a enxurrada de críticas.

“Teve gente falando que 
está faltando Deus na minha 
vida. Que tá faltando Deus… A 
gente é melhor amigo! Veio out-
ro: ‘dá para sentir uma angústia 
na sua voz’. Pelo amor! Vem 
outro e fala: ‘sai dessa deprê’. 
Depressão é coisa séria, eu já 
tive depressão. Não tem nada 
de depressão aqui, não. Glória a 
Deus! É um calor somado com 
uma lua em Touro”, falou Bruna.

Se sentindo injustiçada, no 
melhor estilo mocinha da nove-
la das 8 , Markezine  lascou “Eu 
não posso nem mais reclamar e 
ainda vem gente falar que astr-
ologia não é de Deus. Como que 
não é? Quem criou os astros? 
Quem me criou? Quem ligou 
tudo? É Ele!”.

E segue o baile, com seus 
34,1 mil seguidores devida-
mente abastecidos.
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Se você é daquelas pessoas 
que não consegue ficar muito tem-
po no mesmo lugar, e está sempre 
planejando a próxima viagem, fa-
zendo roteiros e sente um forte 
desejo de explorar lugares dife-
rentes, então você é um típico via-
jante e vai amar essas dicas sobre 
decoração para viajante.

Nada melhor do que deixar 
aquilo que se ama registrado em 
casa, não é? Então, já pode co-
meçar a resgatar suas fotos de 
viagem, cartões-postais, mapas, 
lembrancinhas de lugares que já 
visitou, e prepare-se para trans-
formar a sua casa em uma verda-
deira “casa de viajante”.

Mapas nas paredes
O símbolo dos viajantes são os 

mapas, então, não tem como fugir 
deles. A decoração para viajante 
é cheia de mapas pela casa. Seja 
para usar como quadro, pôster ou 
ilustrar a casa, eles caracterizam o 
estilo e podem ficar ainda mais es-
peciais, se você marcar os lugares 

Um pedacinho do mundo dentro da sua casa
que já visitou, e os próximos rotei-
ros, que tal?

Quarto
A cama também pode nos fa-

zer ir longe nos sonhos com nossas 
viagens favoritas, por isso, apostar 
em jogos de cama temáticos ou 
em papel de parede com mapas de 
viagem é uma grande aposta para 
levar a decoração de viajante tam-
bém para o seu quarto!

Globo terrestre
Um ícone da decoração de 

escritórios, mas que também fica 
belíssimo na sala de estar ou no 
quarto da decoração para viajante. 
O destaque que você deseja dar 
a ele depende do seu gosto. Ele 
pode ficar discreto e delicado, ou 
robusto e grandioso, vai depender 
do tamanho e do estilo de globo 
terrestre que você escolher.

Malas antigas
Vamos combinar que para 

quem vive com o pé na estrada, as 

malas de viagens não costumam 
durar muito tempo, não é? Por 
isso, uma boa solução sustentável, 
econômica e charmosa, é utilizar 
as malas antigas na decoração. 
Além de acrescentarem um toque 
vintage ao ambiente, elas ainda 
carregam ótimas e guardam con-
sigo as memórias de cada cantinho 
para onde elas foram.

Pôsteres temáticos
Outra ideia bem bacana para 

decorar a casa, é apostar em pôs-
teres com suas viagens favoritas, 
ou ainda com seus destinos mais 
desejados, o ambiente fica bem 
charmoso e caracteriza seu amor 
por viagens.

Além dessas ideias, você tam-
bém pode inovar e usar seus ti-
ckets, cartões-postais e lembran-
ças das viagens na decoração. Dá 
para fazer mural, coleção, ou ainda 
colocar tudo em pôsteres, assim 
suas melhores lembranças ficarão 
guardadas de um jeito bem char-
moso e delicado. 

O mapa mural é super original, uma ótima aposta para quem adora explorar países diferentes e quer deixar isso registrado 
com estilo!

Montar quadrinhos com os lugares favoritos também é uma ótima opção para in-
cluir os mapas na decoração

Além de caracterizar sua paixão por 
viagens, o globo terrestre acrescenta 
refinamento e bom gosto na decora-
ção, e permite que você fique horas e 
horas estudando e planejando os pró-
ximos roteiros com o mapa na palma 
de suas mãos

Uma odeia bem simples, só o mapa 
pregado no quadro e os pins de onde 
você esteve

A cama nos faz sonhar com nossas viagens favoritas, por isso, apostar em jogos de 
cama temáticos é uma grande aposta para levar a decoração de viajante

Uma boa solução sustentável, econômica e charmosa, é utilizar as malas antigas 
na decoração

Apostar em pôsteres com suas viagens 
favoritas, ou ainda com seus destinos 
mais desejados junto com frases, deixa 
o ambiente bem charmoso
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Na Coreia do Sul, o conceito 
mais flexível de estética masculina, 
introduzido pelo fenômeno K-pop, 
está mudando a atitude de muitos 
homens e influenciando o mundo 
todo.

Homens se vestindo como 
querem, inclusive com acessórios 
femininos, já é uma realidade nas 
terras orientais. Mas existe uma 
tendência que está fazendo um 
baita sucesso entre os sul-corea-
nos: “masculinidade suave”.

Na verdade, é um novo concei-
to de homem (também conhecido 
como Flower Boy) que já é muito 
comum em vários lugares do mun-

Masculinidade Suave, a tendência que faz sucesso na Coreia do Sul
do, mas que na Coreia do Sul está 
um pouco mais avançado.

Um homem adepto à masculi-
nidade suave é aquele homem que, 
independente da sua sexualidade, 
busca trazer um equilíbrio no seu 
próprio comportamento. Não sen-
do afeminado, mas também não 
sendo um “homem das cavernas”. 
Além disso, esse homem também 
se preocupa bastante com o que 
veste, sempre ousando e seus 
looks, e com cortes de cabelos di-
ferenciados (coloração é uma prá-
tica bastante comum). E para fina-
lizar, usa maquiagem sempre que 
necessário, sem conflito algum.

A rotina de um salão de beleza 
masculino no distrito de Gangnam, 
em Seul, na Coreia do Sul, é de ho-
mens saindo dos salões de beleza 
com maquiagem no rosto.

O maquiador Han Hyun-jae 
passa com desenvoltura base, de-
lineador e batom em um homem. 
Ele escolhe entre uma variedade 
de produtos e marcas que são pro-
vavelmente mais conhecidas das 
mulheres. E faz os retoques finais 
ao que chama de “visual K-pop”, 
como é conhecido o fenômeno 
popular da música coreana. É uma 
cena que se repete diariamente.

Dezenas de jovens entram no 
salão, de onde saem com a pele e 
os cabelos impecáveis. Muitos de-
les são cantores ou atores a cami-
nho de eventos promocionais.

Um deles vai fazer maquiagem 
para o casamento, uma prática co-
mum entre os homens na Coreia 
do Sul. Eles pedem para pintar os 
lábios de vermelho para a ocasião 
especial.

“Deixamos a pele mais lim-
pa, as sobrancelhas mais escuras, 
definimos o rosto e extraímos a 
masculinidade de uma forma que 
eles não podem fazer sozinhos”, 
diz Han, acrescentando que os 
homens entram em seu estabele-
cimento querendo se parecer com 
os ídolos de seus grupos musicais 
favoritos.

Pioneira em 
beleza masculina
Nos últimos anos, tanto as 

bandas de K-Pop quanto as séries 
de televisão, conhecidas como 
K-dramas, se tornaram a maior in-
fluência para os jovens no país e, no 
ano passado, esse gênero explodiu 
em outras regiões, como nos Esta-
dos Unidos e no Reino Unido.

“Acho que a Coreia é pioneira 
na cultura da beleza masculina”, 
diz Joanna Elfving-Hwang, da Uni-
versidade da Austrália Ocidental, 
que conduziu uma ampla pesquisa 
sobre beleza e imagem na Coreia 
do Sul.

“A forma como eles (as estre-
las do K-pop) brincam com a mas-
culinidade abre possibilidades para 
os homens nas ruas e, finalmente, 
torna isso mais aceitável. ”

Isso não significa que todos os 
homens de Seul vão sair às ruas 
maquiados. Mas em bairros jovens 
e modernos, como Myeung-dong, 
é comum ver homens caminhando 
usando base ou BB cream, loção 

para esconder as imperfeições da 
pele.

Esta tendência fez com que 
haja uma interpretação muito mais 
flexível do que é aceitável para os 
homens em termos de beleza.

Nos anos 1980 e 1990, a es-
tética masculina consistia predo-
minantemente de ternos, relógios 
de luxo e uma forte aparência mas-
culina. Na Coreia do Sul, o serviço 
militar obrigatório moldou e defi-
niu a ideia do que seria um homem 
atraente.

“Naquelas décadas, os homens 
famosos na cultura popular eram 
em grande parte retratados como 
durões em filmes de detetives e 
gângsteres, e jovens rebeldes em 
séries de televisão”, diz Sun Jung, 
autor do livro Korean Masculinities 
and Transcultural Consumption 
(Masculinidade Coreana e Con-
sumo Transcultural, em tradução 
livre).

Mas isso mudou em meados 
dos anos 1990, quando a banda 
Seo Taiji and Boys entrou em cena, 
explica o professor Elfving-Hwang. 
Segundo ele, o grupo deu início à 
cultura dos fãs no país, que agora 
se tornou uma força importante na 
indústria da música.

E, mais recentemente, as gran-
des empresas de entretenimento 
produziram as bandas K-pop de 
meninas e meninos, cuja influência 
alcançou níveis sem precedentes.

Masculinidade suave
Para as chamadas “masculi-

nidades suaves”, existe um termo 
na Coreia do Sul: khonminam, uma 
combinação das palavras “flor” e 
“homem bonito”. Mas não tem co-
notação feminina. “Acredito que o 
fenômeno deveria ser mais expli-

cado pela ideia da masculinidade 
híbrida ou versátil. Suave, mas ao 
mesmo tempo viril, que é diferente 
de ser afeminado”, diz Sun Jung.

Os Descendentes do Sol e ou-
tros programas de televisão corea-
nos ajudaram a exportar os ícones 
de beleza da Coreia do Sul para a 
Ásia, e agora para muitos outros 
lugares do mundo. Em Seul, os ído-
los masculinos estrelam outdoors 
de cosméticos, como máscaras fa-
ciais e hidratantes, e as empresas 
estão usando cada vez mais a ima-
gem de homens para vender arti-
gos de maquiagem para mulheres.

O boom da 
beleza coreana
Além da Ásia, os produtos de 

beleza coreanos estão começando 
a vender bem nos Estados Unidos 
e na Europa. Por exemplo, as redes 
Walmart e Sephora agora exibem a 
marca K-beauty em suas pratelei-
ras. Os americanos e europeus fãs 
de maquiagem estão se familiari-
zando rapidamente com marcas 
que antes eram populares apenas 
na Ásia, como TonyMoly, Innisfree 
e Etude House.

O interessante é que marcas 
de beleza consagradas como Cli-
nique, Lancome e L’Oréal estão 
fabricando suas próprias versões 
de produtos originados na Coreia 
do Sul. Sem dúvida, o desejo de 
um rosto perfeito também contri-
buiu para o aumento das cirurgias 
plásticas na Coreia do Sul. Isso de-
riva de uma preocupação profunda 
e arraigada sobre como você se 
apresenta a outras pessoas. É um 
sentimento comum no país. Os 
coreanos realmente se importam 
com a aparência e como se apre-
sentam para o mundo – tanto os 
homens quanto as mulheres.

É impossível dar alguns pas-
sos em Seul sem esbarrar em uma 
loja de cosméticos ou com um 
vendedor tentando te convencer a 
comprar uma máscara facial. E as 
empresas estão definitivamente 
aproveitando essa cultura do “au-
tocuidado” para fabricar e vender 
mais produtos. Mas agora suas 
campanhas também são direcio-
nadas aos homens. Eles estão co-
meçando a sentir vontade – e tal-
vez até pressão – para melhorar a 
imagem, a mesma que as mulheres 
vêm sendo submetidas há gera-
ções.

O homem que adere a esse conceito se preocupa bastante com o que veste, sem-
pre ousando e seus looks, e com cortes e cores de cabelos diferenciados e para 
finalizar, usa maquiagem sempre que necessário, sem conflito algum

A rotina de um salão de beleza masculino no distrito de Gangnam, em Seul, na 
Coreia do Sul, é de homens saindo dos salões de beleza com maquiagem no rosto
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Filmes na programação Net 
para o seu fim de semana

Que tal curtir o fim de semana 
de muitas risadas e com um balde 
de pipoca? A Gazeta selecionou 
um filme para sua sexta e seu sá-
bado e domingo.

Sexta
Hoje à noite (18), às 20h45, 

tem Meu Malvado Favorito, no ca-
nal Megapix.

A pirâmide de Gizé foi rou-
bada, sendo substituída por uma 
imensa réplica a gás. O feito é con-
siderado o roubo do século, o que 
mexe com o orgulho de Gru (Steve 
Carell). Desejando realizar algo 
ainda mais impressionante, ele 
planeja o roubo da Lua. Para tan-
to conta com a ajuda dos mínions, 
seres amarelados que trabalham 
como seus ajudantes, e do dr. Ne-
fario (Russell Brand), um cientista. 
Só que para realizar o roubo terá 
que tomar de Vetor (Jason Segel), 
o ladrão da pirâmide, um raio que 
consegue diminuir o tamanho de 
tudo que atinge. Sem conseguir 
invadir a fortaleza de Vetor, Gru 
encontra o plano perfeito quando 
vê as três órfãs Margo (Miranda 
Cosgrove), Agnes (Elsie Fisher) e 
Edith (Dana Gaier) entrarem no lo-
cal para vender biscoitos. Ele en-
tão vai ao orfanato e resolve ado-
tá-las. Só não esperava que, aos 
poucos, fosse se afeiçoar às irmãs.

Sábado
Para a sua noite de sábado 

(19), o Studio Universal vai exibir, 
às 22h00, o filme de ação Velozes 
e Furiosos 7.

Após os acontecimentos em 
Londres, Dom (Vin Diesel), Brian 
(Paul Walker), Letty (Michelle Ro-
driguez) e o resto da equipe ti-
veram a chance de voltar para os 
Estados Unidos e recomeçarem 
suas vidas. Mas a tranquilidade 
do grupo é destruída quando De-
ckard Shaw (Jason Statham), um 
assassino profissional, quer vin-

gança pela morte de seu irmão. 
Agora, a equipe tem que se reunir 
para impedir este novo vilão. Mas 
dessa vez, não é só sobre ser ve-
loz. A luta é pela sobrevivência.

Domingo
Para o seu domingo (20) de 

noite, o Telecine Pipoca traz o fil-
me de aventura e ação Tomb Rai-
der: A Origem, às 20h00.

Aos 21 anos, Lara Croft (Ali-

Tomb Raider: A Origem é um filme de ação e aventura que estará passando no Telecine Pipoca na niote de domingo

A Paróquia de São Roque está 
em intensos preparativos para a 
festa de São Braz e São Cristóvão 
que acontece no dia 02 de feverei-
ro. O tríduo acontece nos dias 29, 
30 e 31. de janeiro às 20:00hrs na 

cia Vikander) leva a vida fazendo 
entregas de bicicleta pelas ruas 
de Londres, se recusando a as-
sumir a companhia global do seu 
pai desaparecido (Dominic West) 
há sete anos, ideia que ela se re-
cusa a aceitar. Tentando desven-
dar o sumiço do pai, ela decide 
largar tudo para ir até o último 
lugar onde ele esteve e inicia uma 
perigosa aventura numa ilha japo-
nesa.

Festa em Honra a São Brás e São Cristóvão
Igreja Matriz.

No dia da festa a missa ac-
ontece às 18:30hrs com benção 
da garganta e dos veículos. Após, 
jantar dançante no clube da Socie-
dade 24 de Maio.
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Quem usa internet no celular 
pode ter percebido que a velo-
cidade de conexão 4Gdiminuiu. 
Em um ano, as quatro principais 
operadoras brasileiras tiveram re-
duções das médias de velocidade 
entre os dias 1º de setembro e 29 
de setembro de 2018, em relação 
ao mesmo período de 2017. Os da-
dos são do novo relatório da con-
sultoria OpenSignal, que contém 
informações de mais de 395 mil 
usuários.

A queda mais acentuada foi 
da operadora Vivo. Ela passou de 
22,71 megabits por segundo para 
20,9 megabits por segundo. Outra 
mudança no ranking foi a perda 
da terceira colocação da Oi para 
a TIM–que detém o título de me-
lhor disponibilidade de rede 4G no 
Brasil, segundo a OpenSignal.

O relatório foi elaborado com 
base em dados das 13 maiores 
cidades brasileiras: São Paulo, 
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
Curitiba, Brasília, Fortaleza, Porto 
Alegre, Manaus, Maceió, Goiânia, 
Salvador, São Luís e Recife. O mu-

As sementes levadas para a 
Lua pela missão chinesa Chang’e-4 
germinaram, informou a CNSA, 
agência espacial chinesa. É a pri-
meira vez que qualquer material 
biológico cresce na Lua, sendo um 
marco importante para a explora-
ção espacial de longa duração.

A Chang’e 4 é a primeira mis-
são a pousar e explorar o lado ocul-
to da Lua, aquele que não pode 
ser visto do nosso planeta. Como 
a rotação da Lua é sincronizada 
com seu movimento de translação 
ao redor da Terra, esse lado oculto 
está sempre posicionado de costas 
para nosso planeta.

A sonda não-tripulada aterris-
sou no lado oculto no dia 3 de ja-
neiro, equipada com instrumentos 
para analisar a geologia da região.

Já foram cultivadas plantas na 
Estação Espacial Internacional an-
tes, mas nunca na Lua. A capacida-
de de plantar no satélite será fun-
damental para missões espaciais 
de longa duração, como uma via-
gem a Marte, que levaria cerca de 
dois anos e meio. Isso significa que 
os astronautas poderiam colher 
seus próprios alimentos no espaço, 
reduzindo a necessidade de voltar 
à Terra para reabastecer.

A sonda chinesa que pousou 

A ideia surgiu em “De Volta 
Para o Futuro 2”, virou um mimo 
para colecionadores com venda 
limitada e depois passou a ser um 
produto para o consumidor final. 
Agora, a Nike usa a tecnologia de-
senvolvida com o Air Mag e com o 
HyperAdapt 1.0 para criar novos 
tênis, com ajuste automático via 
app.

Segundo o anúncio oficial da 
companhia, a novidade vem para 
“fornecer um ajuste verdadeira-

Velocidade de internet 4G 
piora em um ano no Brasil
Disponibilidade de internet 4G aumentou, mas as 
velocidades caíram

A disponibilidade de 4G no país, por outro lado, aumentou. Quem mais cresceu 
nesse ponto foi a Claro, que subiu quase dez pontos percentuais ao longo do ano 
passado

nicípio com melhor velocidade de 
internet foi Belo Horizonte, onde a 
Claro conseguiu médias de down-
load de 31 Mbps.

A OpenSingal ressalta que 
houve aumento na disponibili-
dade de 4G no Brasil, mas que a 
frequência de 700 MHz – liberada 
com o fim da TV analógica – ain-
da não foi totalmente aproveita-
da. Por sua natureza distinta, ela 
permite que o sinal de internet 
chegue mais longe em áreas ru-
rais e chegue também a prédios 
em centros urbanos onde antes a 
qualidade da internet móvel não 
era boa.

Apesar das reduções de ve-
locidade, a operadora Claro se 
destacou no relatório por ter o 
melhor serviço mobile para re-
produção de vídeos (consideran-
do velocidade de carregamento 
de vídeos e travamentos).

Em linhas gerais, os dados da 
OpenSignal indicam que a TIM é 
a operadora com melhor serviço 
de internet móvel no Brasil atual-
mente.

Comparativo com dados do ano passado das velocidades de internet 4G das qua-
tro principais operadoras que atuam no mercado brasileiro

as quatro principais operadoras brasileiras tiveram reduções das médias de ve-
locidade entre os dias 1º de setembro e 29 de setembro de 2018, em relação ao 
mesmo período de 2017

China anuncia primeiro nascimento de 
broto de planta no satélite da história
Sementes de algodão, levadas pela missão que pousou no lado escuro da Lua, 
começaram a germinar em um recipiente lacrado a bordo da sonda

Imagem mostra semente de algodão brotando embaixo de uma camada protetora 
— Foto: CLEP

na Lua transportava sementes de 
algodão e batata, leveduras e ovos 
de mosca-das-frutas. As plantas 
estão em um recipiente lacrado 
a bordo da sonda. As culturas vão 
tentar formar uma “minibiosfera” - 
um ambiente artificial e autossus-
tentável.

Nesta terça-feira, a imprensa 
estatal chinesa informou que as 
sementes de algodão começaram 
a brotar. O Diário do Povo, jornal 
oficial do Partido Comunista, tui-
tou uma imagem da semente ger-
minada, dizendo que ela marca “a 
conclusão do primeiro experimento 
biológico da humanidade na Lua”. 
Para Fred Watson, do Observatório 
Astronômico da Austrália, esta é 

“uma boa notícia”.
A agência de notícias chinesa 

Xinhua afirmou que as sementes 
foram “adormecidas”, por meio 
de tecnologia biológica, durante a 
jornada de 20 dias da Terra à Lua. 
Eles só começaram a crescer quan-
do o centro de controle da missão 
enviou um comando para a sonda 
regar as sementes.

Ainda de acordo com a Xinhua, 
a sonda tirou cerca de 170 fotos até 
agora que foram enviadas de volta 
à Terra.

Na sexta-feira, o programa chi-
nês de exploração espacial divul-
gou várias imagens, incluindo fotos 
panorâmicas do local de pouso, as-
sim como vídeos da aterrissagem.

Novos tênis da Nike têm ajuste automático 
com uso de app em smartphone

mente personalizado para cada 
jogador de basquete”, graças ao 
sistema chamado FitAdapt, que 
também pode ser adaptado ma-
nualmente com botões físicos nos 
próprios calçados. O gigante da 
moda esportiva destaca que, no 
decorrer de um jogo de basquete, 
o pé de um atleta pode se expan-
dir em quase metade do tamanho. 
Isso pode afetar o nível de confor-
to, os movimentos e até o desem-
penho na quadra.

O diretor criativo de inovação 
da Nike, Eric Avar, diz que a em-
presa escolheu o basquete como 
o primeiro esporte a apresentar o 
Adapt BB e a tecnologia FitAdapt 
devido às exigências da modalida-
de. Dar aos jogadores a habilidade 
de soltar ou apertar rapidamente 
seus tênis durante um jogo, disse 
ele, é um elemento chave que a gi-
gante da moda esportiva acredita 
que “irá melhorar a experiência do 
atleta”.

Como funciona?
O Adapt BB usa duas tec-

nologias de malha, a Flywire e a 
Flyknit, criadas para oferecer às 
pessoas a sensação de um ajuste 
personalizado. Um motor perso-
nalizado possui engrenagens que 
detectam a tensão necessária para 
os pés e ajustam-se de para man-
tê-los confortavelmente presos 
aos calçados.

A Nike diz que seu novo siste-
ma de amarração pode criar 14,5 
quilos de força, aproximadamente 
a mesma energia necessária para 
puxar um cabo de pára-quedas pa-
drão, permitindo que ele permane-
ça bloqueado em qualquer faixa de 
movimento de um jogador. Com o 
app Adapt, os usuários podem in-
serir configurações de ajustes di-
ferentes ao longo de uma partida 
e alterar as cores do LED nos tênis.

O outro benefício de ter uma 
conectividade sem fio é o suporte 
a atualizações de firmware, o que 
permite a adição de recursos e 
melhorias no futuro. Por exemplo, 
a Nike diz estar trabalhando em 
uma maneira distribuir diferen-
tes configurações de ajuste para 
aquecimento. A ideia é oferecer 
mais serviços digitais ao longo do 
tempo, como o Save Your Fit, que 
permite que os jogadores gravar 
suas combinações automáticas 
prediletas.

A companhia adianta que em 
breve deve ampliar a linha para 
outras modalidades esportivas. 
Por enquanto, não há mais de-
talhes sobre recarga e bateria 
ou preço do Adapt BB — a ideia é 
oferecer produtos na faixa de US$ 
350 (R$ 1.304 na conversão dire-
ta), mas como o lançamento está 
previsto para fevereiro, pode ser 
que tenhamos essas informações 
muito em breve.

A novidade vem para fornecer um 
ajuste verdadeiramente personalizado 
para cada jogador de basquete
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O mundo da tecnologia parece 
mesmo não ter limites, inclusive 
quando se trata de climatização. A 
novidade é que pesquisadores do 
Instituto de Tecnologia de Massa-
chusetts (MIT), nos Estados Un-
idos, desenvolveram finalmente 
uma pulseira que promete, ao 
toque de um botão, regular a tem-
peratura do corpo inteiro: a Embr 
Wave. Seria um “ar-condicionado 
de pulso”?

O conceito nasceu de três 
estudantes do MIT em 2013. Um 
ano depois, a faculdade comprou 
a ideia do projeto e incorporou a 
suas pesquisas, o que rendeu aos 
idealizadores um prêmio por ino-
vação. Investidores-anjo entraram 
na jogada, catapultando o Embr 
Wave, que foi para o Kickstater – 
grande sucesso. A meta inicial era 
de apenas US$ 100 mil, porém o 
projeto acabou gerando US$ 600 
mil.

O relógio funciona “manip-
ulando” os termoreceptores do 
corpo, uma vez que quando com 
calor, não é a temperatura do cor-
po que muda, e sim a sensação 
térmica. Ao agir na região sensível 
do pulso, modifica a temperatura 
da pele. Por enquanto, o produto 

A empresa russa Hoversurf le-
vou para os salões da CES 2019, em 
Las Vesgas, nos EUA, a moto voa-
dora Hoverbike S3 2019. O equipa-
mento está em desenvolvimento 
há alguns anos e lembra um grande 
drone com a capacidade de carre-
gar um passageiro.

A estrutura de fibra de carbono 
é leve o suficiente para voos a até 
cinco metros do chão e para atingir 
a velocidade máxima de 96 km/h. 

No entanto, segundo a estima-
tiva do fabricante, as baterias per-
mitem voos que podem durar de 
10 até 25 minutos. Um modo que 
guiar a moto por controle remoto, 
como um drone, pode ampliar essa 

É Zora. Assim que se chama. 
Pode não parecer grande coisa. 
Tem a aparência de ser mais um 
brinquedo bonito de última gera-
ção do que uma maravilha futuris-
ta, mas na realidade esse robô é a 
base de uma experiência na Fran-
ça para revolucionar o cuidado aos 
idosos. E está funcionando.

Quando Zora chegou a Jouar-
re, um lar para idosos a uma hora 
de Paris, algo estranho começou 
a acontecer: muitos pacientes de-
senvolveram um vínculo emocio-
nal com o robô e o tratavam como 
um bebê. Abraçavam, ninavam 
e beijavam o aparelho robótico. 
Zora, que custa até 16.000 euros 
(68.000 reais), dava algo muito 
valioso a um idoso: companhia, em 
um lugar em que a vida pode ser 
solitária. Os pacientes do hospital 
de idosos sofrem de demência e 
outras doenças que precisam de 

Moto voadora se torna 
realidade de US$ 150.000
Equipamento desenvolvido por empresa russa cus-
ta mais de meio milhão de reais e já teve as primei-
ras unidades vendidas

autonomia para 40 minutos.
As quatro hélices são movi-

mentadas por motores elétricos 
independentes. Para controlar a al-
tura e o sentido de deslocamento, o 
piloto utiliza dois joysticks.

A moto voadora custa 150 mil 
dólares, cerca de R$ 600 mil, e a 
empresa já recebeu encomendas. 
No ano passado, a cidade de Dubai, 
nos Emirados Árabes, adquiriu al-
gumas unidades para equipar seus 
policiais.

O comprador também precisa 
desembolsar mais 10 mil dólares, 
cerca de R$ 40 mil, para receber 
um treinamento de três dias antes 
de arriscar o primeiro voo.

Moto voadora chega a 96 km/h, mas baterias duram poucos minutos

MIT desenvolve relógio que funciona 
como ar-condicionado portátil
O Embr Wave atua como um controlador de termostato pessoal, que age di-
minuindo a sensação térmica do corpo

está à venda apenas nos EUA e no 
Canadá, por US$299 (R$ 935).

Funcionamento da pulseira 
climatizadora

Mas como essa pulseira faz 
isso? Vamos lá: segundo os desen-
volvedores, o produto traz um pe-
queno gerador de ondas, colocado 
diretamente em contato com a 
pele do usuário. Assim que ele toca 
o botão, o aparelho começa a res-

friar ou esquentar a pessoa. Para 
desativá-lo, basta outro toque. 
Os fabricantes garantem: é como 
encostar as mãos em um copo de 
gelo ou aproximá-las de uma larei-
ra em brasa.

Resumindo, quando esses 
nervos do corpo sentem um ajuste 
direto do calor, um sinal é enviado 
para o seu cérebro e é assim que a 
mágica acontece.

O relógio funciona “manipulando” os termoreceptores do corpo

Um robô como antídoto contra a solidão dos idosos
Se chama Zora e é um humanoide de última geração. Sua missão é cuidar dos idosos. Custa 68.000 reais e está em hospitais do 
mundo todo. Passamos alguns dias com ele em um lar de idosos na França em que se transformou no melhor amigo dos pacientes

cuidados 24 horas por dia. As fa-
mílias, entretanto, não fazem mui-
tas visitas aos seus avós e os pro-
fissionais de cuidados psicológicos 
são sempre escassos.

O enfermeiro que supervisio-
na Zora controla o robô de seu 
computador portátil. Frequente-
mente se esconde para que os pa-
cientes não saibam que é ele que 
o dirige. O aparelho pode manter 
uma conversa com os internos 
porque o enfermeiro tecla pala-
vras no computador para que ele 
as pronuncie. Alguns pacientes se 
referem a Zora como “ela” e ou-
tros como “ele”.

A robótica ainda tem um lon-
go caminho a percorrer antes de 
existir a possibilidade realista de 
se ter um enfermeiro humanoide. 
E Zora não é uma exceção. Não 
administra medicamentos, não tira 
a pressão, não troca os lençóis. 

Em Jouarre, alguns funcionários 
criticam o robô e acham que é 
uma ferramenta supérflua que só 
“mantêm os pacientes entretidos”, 
de acordo com uma das enfermei-
ras, Sophie Riffault.

Sua colega, Nathalie Raci-
ne, afirma que não deixaria que 
um robô alimentasse os pacien-
tes mesmo que pudesse fazê-lo. 
Os seres humanos não deveriam 
delegar às máquinas situações 
tão íntimas. “Nada jamais poderá 
substituir o toque humano, a cali-
dez pessoal que nossos pacientes 
precisam”, diz Nathalie.

A experiência no lar de Jou-
arre, entretanto, nos permite ter 
uma ideia do futuro quando nossa 
dependência dos robôs será total 
para cuidar de nossos entes que-
ridos à medida que envelhecerem.

A ZoraBots, a empresa bel-

ga que fabrica o robô de Jouarre, 
afirma que vendeu mais de 1.000 
unidades a hospitais em todo o 
mundo, incluindo os Estados Uni-
dos, Ásia e Oriente Médio. Faz par-
te da crescente ênfase na robótica 
focada no cuidado médico. Um ca-
chorro robô fabricado pela Sony já 
é comercializado como companhia 
para idosos. “Precisamos lutar 
contra a solidão dos idosos”, diz 
Tommy Deblieck, executivo-chefe 
da ZoraBots.

Dar aos robôs mais responsa-
bilidade para cuidar das pessoas 
no ocaso de suas vidas pode pare-
cer uma possibilidade remota, mas 
muitos já a consideram inevitável. 
A população de idosos aumenta 
sem parar. Em 2050, o número de 
pessoas com mais de 60 anos será 
de 2,1 bilhões, de acordo com as 
Nações Unidas.

E esses números indicam uma 
nova crise. Simplesmente não 
existirão pessoas para cobrir os 
postos de trabalho que a crescen-
te assistência de saúde necessi-
ta. Seus defensores afirmam que 
deve ser criada uma nova tecnolo-
gia para salvar a situação.

O problema é especialmente 
grave na França, onde os hospitais 
enfrentam nos últimos tempos 
uma crise com greves dos profis-
sionais de saúde que protestam 
pelos cortes orçamentários e a es-
cassez de funcionários. O aumento 
dos suicídios de enfermeiras e mé-

dicos está nas manchetes, e o mi-
nistro da Saúde francês reconhe-
ce que o sistema hospitalar está 
“perdendo força”.

O desafio consiste em criar 
máquinas capazes de realizar tra-
balhos mais complexos. Não é a 
mesma coisa levantar o ânimo de 
um paciente com uma canção e 
dar atenção médica. Por enquanto, 
o hospital francês, que adquiriu o 
robô com a ajuda de uma doação 
de caridade, só coloca Zora em 
funcionamento algumas vezes por 
mês.

Os funcionários do lar de Jou-
arre se surpreendem com o ape-
go que os pacientes sentem pelo 
robô. Mickaël Feret, um enfermei-
ro, diz que alguns deles sentem ci-
úmes de outros porque passam um 
tempo com Zora. Alguns pacientes 
chegam até a contar ao robô inti-
midades sobre sua saúde que não 
falariam aos médicos de carne e 
osso. Por exemplo, uma idosa que 
tinha marcas roxas no braço se ne-
gava a contar aos funcionários do 
hospital o que havia acontecido, 
mas disse a Zora que havia caído 
da cama enquanto dormia.

“Ela traz um pouco de alegria 
a nossas vidas aqui”, disse Marlène 
Simon, de 70 anos, que precisou 
fazer uma traqueostomia e está 
há mais de um ano no hospital. 
“Gostamos dela, e sinto saudades 
quando não a vejo. A verdade é 
que penso nela frequentemente”.

Uma paciente do lar de idosos de Jou-
arre, próximo a Paris, nina Zora, o robô 
que lhe faz companhia

Um grupo de idosos do hospital de Jouarre durante uma atividade com Zora
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Não é preciso que assim seja. 
As novas etapas, os recomeços 
têm um efeito simbólico que nos 
pode impulsionar para tomarmos 
novas decisões e deixarmos ve-
lhos hábitos, a questão estará em 
como aproveitar bem esta energia 
e vontade de ser e fazer diferente.

Provavelmente, o que mais 
nos dificulta nas decisões do novo 
ano é querermos ver os resultados 
logo na primeira semana e talvez 
até vejamos alguns, mas deixa-
mos de os ver a meio da segunda. 
Isto acontece sobretudo porque o 
mais difícil de manter um novo há-
bito não é o início. No início, seja 
para deixar de fumar, começar a 
correr ou aprender a meditar, há 
um efeito de novidade e as pes-
soas à nossa volta incentivam-nos 
e elogiam-nos e tudo parece fluir. 
Só que mudar não é fácil, se fosse 
não era preciso esperar pelas de-
cisões de ano novo. Os comporta-
mentos negativos que mantemos, 
apesar de não gostarmos deles, 
existem por alguma razão e estão 
muito enraizados em nós. Por ve-
zes, até são traves que nos sustêm 
e permitem conseguirmos funcio-
nar nas outras áreas das nossas 
vidas.

De que forma as decisões de  ano novo podem        afetar a sua  vida
Comecemos pelas más notícias: apesar da nossa boa vontade e de todo o entusiasmo ao nosso redor, as decisões de ano novo não                      costumam ser muito eficazes

Um exemplo comum pode ser 
a ingestão de alimentos calóricos 
em excesso e impulsivamente, 
em que as pessoas sentem que 
nunca atingem a saciação mesmo 
quando fisicamente já estão em 
desconforto, podendo chegar até 

Entenda como você pode au-
mentar possibilidade de sucesso e 
evitar decepções.

Seja realista
 Definir metas realistas pode 

nos aproximar do sucesso. Muitas 
vezes definimos metas despro-
porcionais “sob a falsa suposição 
de que podemos ser uma pessoa 
completamente diferente no novo 
ano.

Com objetivos simples de in-
ício, você pode depois partir para 
resoluções mais difíceis. Por ex-
emplo: compre um tênis de corrida 
e faça corridas curtas antes de se 
comprometer com um percurso de 
10 km.

Ou, se você de cozinhar e não 
tem muita experiência, prepare 

Cinco dicas para conseguir cumprir resoluções de Ano Novo

ao vômito. Este comportamento é 
chamado de “Binge eating”.  À pri-
meira vista pode parecer fácil pa-
rar, será só não ter estes alimen-
tos em casa e encontrar outros 
modos de lidar com este impulso. 
Muitas pessoas, numa primeira 

sessão de psicoterapia, querem 
apenas focar-se neste comporta-
mento e pedir estratégias e mais 
estratégias para o controlar.  No 
entanto, é preciso ir mais fun-
do e compreender como é que 
este comportamento de conforto 

imediato encaixa na nossa vida e 
qual o seu papel. Porque se é um 
comportamento resistente e per-
sistente, então, há alguma neces-
sidade nossa a que ele está a dar 
resposta. E enquanto não houver 
uma mudança de fundo não há 

uma refeição por semana para 
melhorar suas habilidades cu-
linárias em vez de dizer que será o 
chef da sua casa.

Não se trata de definir metas 
de curto prazo, mas de abordar 
suas resoluções de forma a al-
cançar resultados de longo prazo. 
Na realidade, as mudanças acon-
tecem com pequenos passos ao 
longo do tempo..

Seja específico
Geralmente, definimos metas 

sem um plano para executá-las. 
Mas é importante nos atentar 
aos detalhes. Dizer  “vou à aca-
demia nas tardes de terça-feira e 
nas manhãs de sábado” tem mais 
chances de ser algo bem-sucedido 
do que simplesmente dizer “vou 

jogo” se eventualmente falharmos. 
Então, envolva outras pessoas que 
podem ajudar ainda mais com sua 
meta.

Supere o fracasso
Quando as coisas ficam difí-

ceis e você falha, tire um momento 
para reavaliar. Quais obstáculos 
você enfrentou? Quais estraté-
gias foram mais eficazes? Quais 
foram menos? Seja honesto consi-
go mesmo e celebre até o menor 
sucesso.

Se você quiser manter a mes-
ma resolução, por que não tentar 
uma abordagem diferente que 
ajude sua força de vontade? Tro-
cas simples em sua vida diária po-
dem te colocar na direção certa.

Se você está procurando uma 
alimentação saudável, pode re-
duzir, por exemplo, trocar massas 
e pães simples por versões inte-
grais e mais saudáveis. Ou reduzir 
as gorduras saturadas ao substi-

tuir lanches como bolos e batatas 
fritas por alternativas mais nutriti-
vas, como uma vitamina ou palitos 
de legumes.

Alinhe sua resolução 
com metas de longo 
prazo
As melhores resoluções são 

aquelas que contribuem para uma 
meta de longo prazo que você tem 
para si mesmo, em vez de fazer 
promessas vagas e ambiciosas.

Se você nunca demonstrou in-
teresse em esportes, é improvável 
que se torne um atleta. As pessoas 
que contam apenas com força de 
vontade falham.

Então, uma vez que você 
tenha uma solução que lhe inter-
esse ou estimule, trace com um 
plano detalhado desde o primeiro 
dia. E não tenha medo de pedir 
ajuda para enfrentar os obstáculos 
ao longo do caminho.

Defina metas realistas e evolua gradualmente para uma resolução mais difícil

Ter força de vontade não é sempre suficiente

mais à academia”. Ações especí-
ficas e factíveis, que funcionam 
como etapas para cumprir sua 
resolução, ajudarão com que você 
não fique apenas na intenção.

Busque apoio
Contar com outras pessoas 

para ajudar em sua jornada pode 
ser uma ótima fonte de motivação. 
Isso pode significar comprome-
ter-se a assistir a uma aula com 
um amigo, por exemplo.

Tornar públicos seus compro-
missos também ajuda a seguirmos 
empenhados em cumpri-los.

Somos mais propensos a 
manter resoluções se conseguir-
mos enxergá-las como relevantes 
também para outras pessoas - que 
“o bem de outras pessoas está em 
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De que forma as decisões de  ano novo podem        afetar a sua  vida
Comecemos pelas más notícias: apesar da nossa boa vontade e de todo o entusiasmo ao nosso redor, as decisões de ano novo não                      costumam ser muito eficazes

Programas para celulares 
ajudam a se exercitar, nas finan-
ças pessoais, controle do tempo 
gasto na internet e até aprender 
novos idiomas

Os motivos para que as pro-
messas sejam esquecidas são di-
versos, mas, com o uso da tecno-
logia, é possível obter uma força 
extra na hora de manter o foco.

 Controle de gastos
A possibilidade de visualizar 

todos os gastos e receitas ajuda 
a organizar o orçamento pessoal. 
Entre os melhores apps, o Mobills 
apresentou o melhor conjunto de 
funcionalidades e usabilidade. 
Disponível para Android e iOS.

Reduzir o tempo 
na internet
 Com o BreakFree é possível 

definir  meta de uso diário de ou-

Não consegue sozinho?  busque ajuda  em apps para cumprir as resoluções de Ano Novo

condições para haver mudanças 
sustentáveis à superfície.

Daí que quando a psicotera-
pia se foca apenas nesse aspeto 
é bastante provável a recaída e o 
regresso a este comportamento 
problemático ou a outros equi-
valentes. Por isso, uma ideia que 
pode aumentar a eficácia nas 
nossas decisões é aceitar que há 

uma sucessão de passos invisíveis 
até que a mudança se veja. A pri-
meira decisão é perceber qual o 
primeiro passo na direção certa, 
que na maior parte dos casos será 
compreender que papel é que este 
comportamento está a ter na mi-
nha vida e o que é que o faz man-
ter-se. E por isso, paradoxalmente, 
o trabalho que nos vai possibilitar 

acabarmos com um comporta-
mento problemático, implica fazer 
as mudanças necessárias em ou-
tras áreas da nossa vida.

Aprender com os nossos 
deslizes e regressos a velhos pa-
drões de comportamento ajuda a 
compreendermo-nos melhor e a 
prevenir futuras recaídas. Muito 
importante aqui também distin-

guir um erro ou um lapso de uma 
recaída. Fumar um cigarro numa 
noite depois de ter deixado de fu-
mar será um lapso, na manhã se-
guinte ir comprar um novo maço 
de cigarros é uma recaída e são 
duas decisões independentes. Ou-
tra hipótese possível seria conti-
nuar sem fumar e perceber como 
se pode preparar para numa pró-

xima situação não ceder à vontade 
de fumar.

E, por último, aceitar que a 
mudança traz desconforto e altu-
ras em que apetece tudo menos 
aguentar com o novo plano.  É 
também destes momentos mais 
difíceis que vem o orgulho de sa-
bermos que nos conseguimos su-
perar!

tros apps, bloquear as notifica-
ções, acompanhar o progresso 
durante reeducação digital. O 
Facebook oferece uma funciona-
lidade nativa que exibe um alerta 
quando o internauta ultrapas-
sou o tempo conectado que foi 
previamente configurado. Existe 
uma versão que permite adicio-
nar amigos e comparar o desem-
penho no “detox digital”. Disponí-
vel para Android.

Praticar 
exercícios físicos
 Através do app Runtastic 

é possível planejar a atividade, 
registrar a distância percorrida, 
avaliar o trajeto, ritmo da ativida-
de e controlar o player de música. 
Disponível para Android e iOS.

Aprender um novo idio-
ma

O Duolingo é um aplicativo 
que apresenta lições interativas 

para aprender um novo idioma. 
Ele funciona em dispositivos mó-

veis e no PC. Disponível para An-
droid e iOS.

Os programas para celular ajudam na hora de se exercitar, nas finan;as, a contro-
lar o tempo que vocë gasta na internet e tambem aprender novos idiomas
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O fofíssimo Arthur Vilarino ilumina com o lindo sorriso

Estar grávida significa pas-
sar por vários momentos chave. 
A descoberta, os preparativos do 
enxoval, o momento de espalhar 
a notícia, e, é claro, o conhecido 
e esperado chá de bebê! É ótimo 
reunir os amigos e familiares para 
confraternizar com brincadeiras, 
muitos quitutes e também mimos 
para o bebê que está chegando. 
Apesar disso, o chá de bebês está 
perdendo espaço para uma nova 
tendência do mundo da mater-
nidade. Agora é a vez do “chá de 
bençãos”!

Já ouviu falar dele? Apesar da 
novidade ser atual, a origem desse 
ritual vem de muito tempo atrás. 
Segundo a Revista Revide, tudo 
começou com os nativos america-
nos, que tinham a tradição de dar 
muita atenção e importância às 
grávidas. Eles faziam um ritual, to-
dos se reuniam em torno da grávi-
da e davam forças a ela, principal-
mente no momento do parto. No 
fundo, era como um chá de bebê 
só que mais espiritual e envolven-
do energias.

Apesar do nome, o Chá de 
Bênçãos não é um evento religio-
so. O essencial é que a futura mãe 
se reúna com outras mulheres de 
seu círculo familiar e de amizade 
para se fortalecer.

Na atualidade, é comum ver-
mos os famosos “chás de bebês”. 
É o momento em que a grávida 
aproveita para reunir familiares, 
amigas, confraternizar com alguns 
quitutes e muitas brincadeiras 

Chá de bebê? Que nada! Agora é 
a vez do chá de bênçãos
Não, não é Chá de Bebê nem de fraldas. A ideia dessa celebração é deixar a 
gestante mais tranquila e confiante para dar à luz

tem se reinventado, e, de uma ma-
neira que, beneficia, ainda mais, as 
mamães e os futuros bebês.

Mas como é um 
Chá de Bênçãos? 
Nada mais é do que um encon-

tro de amigas para compartilhar 
mensagens e energias positivas 
para a mãe! Ao contrário do chá de 
bebê, em que as atenções, geral-
mente, se concentram naquele fu-
turo ser, o “Chá de Bênçãos” é fei-
to, especialmente, para a grávida! 

Nesta ocasião, a gestante 
pode receber o reiki (um trata-
mento que utiliza uma técnica de 
imposição das mãos e que atua 
com resultados concretos na an-
siedade, stress, depressão, in-
sônia, medo, insegurança, assim 
como nos órgãos, tecidos e siste-
mas), massagens relaxantes, es-
calda pés, meditação, enfim, vocês 
planejam uma tarde especial!

O objetivo não é ganhar pre-
sentes, mas promover um momen-
to de descontração e relaxamento 
com a família e com as amigas! 
Uma dica é que cada amiga leve 
um prato de comida, passe uma 
tarde gostosa de muito afeto e 
carinho, participe do escalda pés, 
troque experiências, e, claro, par-
ticipe das brincadeiras!

Outra curiosidade: as amigas 
podem fazer um ultrassom ecoló-
gico – são os desenhos na barriga, 
conforme a posição do bebê, ou 
seja, dêem asas a criatividade!

e, ainda, ganhar muitos mimos e 
presentinhos para o futuro bebê e 
para ela também, claro.

Mas, o que chama a atenção, 
foi a forma como os chás de bebês 

Basta uma simples mistura 
de xarope de milho, água fria e 
gelatina (com sabor e sem sabor) 
colocados em moldes de silicone 
(que podem ser encontrados, por 
exemplo, no Mercado Livre) do 
mesmo formato das icônicas peci-
nhas Lego.

Elas se transformam em uma 
divertida sobremesa capaz de 
agradar adultos e crianças.

Ingredientes
1 caixa de gelatina com o sa-

bor de sua preferência;
2 envelopes de gelatina sem 

sabor;
½ de copo de água gelada;
1/3 de copo de xarope de mi-

lho, também conhecido como glu-
cose de milho;

Forma de silicone em formato 
de Lego;

Como fazer

Balinhas de gelatina em formato 
de lego para divertir os pequenos

Coloque 1/2 copo de água em 
um copo medidor e depois acres-
cente o xarope de milho até atin-
gir 1/3 de copo do xarope. Misture 
bem até o xarope dissolver, pois 
ele é bem grosso. Coloque o líqui-
do em uma panela e acrescente 
um pacote de gelatina com sabor 
e dois pacotes de gelatina sem sa-
bor. Misture bem para ficar homo-
gêneo.

Leve ao fogo baixo e mexa 
por 5 a 7 minutos até a gelatina 
derreter por completo. Não deixe 
ferver muito para não ficar com 
bolhas. Coloque o líquido na forma 
em formato de Lego e leve à gela-
deira para endurecer por cerca de 
1 hora.

Desenforme os blocos e pron-
tinho! Depois disso, você não pre-
cisa conservar a bala na geladeira. 
A receita faz cerca de 15 a 20 ba-
linhas que serão devoradas bem 
rápido.

O docinho é uma divertida sobremesa para crianças e adultos

O essencial num chá de bênçãos é que a futura mãe se reúna com outras mulheres 
de seu círculo familiar e de amizade para se fortalecer

Uma dica é que cada amiga leve um prato de comida, passe uma tarde gostosa de 
muito afeto e carinho

As amigas podem fazer um ultrassom ecológico, permitindo que a mãe diminua 
um pouco sua ansiedade, consiga de uma forma lúdica observar a vida que há 
dentro dela, a posição que seu bebê está

Ao contrário do chá de bebê, em que as atenções, geralmente, se concentram 
naquele futuro ser, o “Chá de Bênçãos” é feito, especialmente, para a grávida
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Não deixe seu companheiro trancado em casa o dia inteiro, é ne-
cessário levá-lo para passear, correr e se exercitar. Seja responsável, a 
atividade física vai garantir uma vida saudável a sua parceria.

COLUNISTA

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

Rua Atílio Pompermayer, 21, Botafogo
54 3452 0655

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

Belinha foi toda prosa para o banho especialmente para apare-
cer no Hall da Fama

Quem tem gato em casa sabe 
que eles gostam muito de beber 
água corrente. Eles sobem em 
pias e tanques atrás de qualquer 

PARA BRINCAR E BEBER

Como fazer uma fonte de água para gatos

Não se esqueça de trocar a água todos os dias. Ah, no começo, como é novidade, é importante não deixar a fonte ligada caso 
você esteja ausente

gotinha ou fio de agua que possa 
cair. 

Você vai precisar de um bebe-
douro de barro (esse tem 14 cm de 

diâmetro), um comedouro de plás-
tico que encaixe no bebedouro de 
barro e uma bombinha de água 
submersa (aquelas de aquário).

Aqueça uma chave philips e faça al-
guns furos em volta do comedouro

Em seguida repita o procedimento, 
fazendo um furo um pouco maior no 
centro Depois de furado, ficará assim

Coloque a bombinha no pote e depois 
encaixe a mangueirinha

Passe a mangueirinha pelo furo do 
meio do comedouro

Encaixe o comedouro no bebedouro e 
corte o excesso da mangueirinha

Depois de pronto a fonte fica assim

Encha o bebedouro com água até co-
brir a bombinha. Importante: ela deve 
ficar totalmente submersa, não pode 
entrar em contato com o ar e nunca 
manipule a bombinha com ela ligada à 
energia elétrica! Depois é só tampar com o comedouro e deixar os gatos descobrirem a novidade!
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Melissa Dermari, linda, contando os dias para a chegada da sua preciosa princesa

Rafael Dal Piva e Patricia Sikorski  em Edimburgo, na Escócia  


