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Como alcançar qualquer 
meta com planejamento

Para aumentar as chances de alcançar qualquer 
meta em 2019, reunimos dicas de famoso consul-
tor, escritor, treinador e palestrante mundial que 
ajuda pessoas e empresas a desenvolver seus po-
tenciais e alcançar, seus sonhos são fundamentais.
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É uma semana que abre oportunidades 
de viajar ou de fazer pequenos deslocamen-
tos. O momento é favorável para expor suas 
ideias e desenvolver projetos. Mas é impor-
tantíssimo que você esteja aberto a novos 
caminhos e novas fontes de conhecimento 
para que aproveite a fase. As relações com os 
parentes ou com pessoas próximas, passam 
por mudanças significativas. A semana é favo-
rável para namorar e ficar juntinho da pessoa 
amada. O céu indica que essa pessoa está 
disposta a trocar de uma forma mais aberta 
e curativa, entretanto ele(a) sente-se desen-
caixado(a) e precisa ser mais valorizado(a).

Stefânia se muda para a casa de 
João Inácio. Gabriel comprova a Ju-
dith que é filho de Egídio e pede para 
ver o interior do casarão. Peçanha 
apreende Sampaio, e Machado alerta 
Valentina. Mirtes enfrenta o médico e 
decide deixar o hospital. Eurico e Ma-
rilda garantem a Valentina que Gabriel 
não se apossará do casarão de Egídio. 
Valentina se surpreende com o novo 
visual de Marcos Paulo.

O TEMPO NÃO PARA

O SÉTIMO GUARDIÃO

ESPELHO DA VIDA

AS AVENTURAS DE POLIANA

Carmen concorda com a ida de 
Dom Sabino à mansão, desde que ela 
o acompanhe. Miss Celine aceita o 
pedido de casamento de Elmo. Vanda 
avisa a Carmen que as ações da Sam-
Vita foram congeladas, sob a alegação 
de que Samuca roubou a fórmula da 
patente do adubo. Lalá mostra a Mari-
acarla as joias roubadas do museu. 
Samuca procura Livaldo.

Poliana conta para seus amigos que 
deseja estudar em outra escola. João 
tenta convencer a amiga a não sair da 
escola Ruth Goulart. Guilherme contin-
ua sendo ameaçado por mensagens e, 
sem saber quem está fazendo isso, vai a 
um encontro marcado pelo ameaçador. 
Raquel os segue e descobre quem está 
enviando as ameaças. Gabriela se revela 
e pede para Guilherme ajudá-la a separar 
Raquel e Mirela a troco de seu silêncio. 
Rato conversa com os capangas e orde-
na que eles deem um susto em Filipa. Ele 
também conta para Jefferson que de-
scobriu a verdadeira situação financeira 
de Guilherme. Raquel tenta convencer 
Guilherme a revelar seu segredo de uma 
vez por todas. Jefferson fica muito de-
cepcionado ao descobrir que foi engana-
do por tanto tempo. Poliana tenta jogar 
o Jogo do Contente, mas não consegue. 
Jefferson procura Vinícius e conta toda 
a verdade sobre Guilherme na frente de 
Brenda, Luca Tuber, Gabriela e Mirela. 
Sr. Pendleton manda Sara ao quarto de 
Poliana e conversa com ela virtualmente. 
Mirela descobre que Raquel já sabia de 
tudo e discute com ela. Sr. Pendleton 
convence Poliana a desistir de sair da 
escola. Verônica encontra Guilherme 
chorando em casa e conversa com ele. 
Jefferson chega muito bravo em casa e 
acusa Gleyce de já saber de toda a ver-
dade. Luísa pede para Nanci convencer 
Poliana a não faltar da escola novamente, 
mas ela não está no quarto. Gabriela ten-
ta estragar a amizade de Mirela e Raquel. 
Luca Tuber faz um vídeo sobre Guilherme 
e Filipa, Verônica e Roger assistem jun-
tos. Roger fica furioso. Nadine se insinua 
para Sérgio e provoca Joana. Luca Tuber 
e Guilherme brigam na escola.

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

GÊMEOS

ESCORPIÃOLIBRA 23 de out. a 21 de nov.

AQUÁRIO 21 de jan. a 19 de fev.

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

PEIXES 20 de fev. a 20 de mar.

SAGITÁRIO 22 de nov. a 21 de dez.

VIRGEM 23 de ago. a 22 de set.

23 de set.a 22 de out.

22 de jul. a 22 de ago.

22 de dez a 20 de janCAPRICÓRNIO

LEÃO

É uma semana importante para to-
mar decisões novas no trabalho. A sua ro-
tina vem passando por mudanças, o que 
lhe permite adotar um novo olhar para o 
formato de trabalho. Os medos e os blo-
queios emocionais, apesar de existirem, 
estão sendo bem direcionados por meio 
da maturidade que você vem adquirindo. 
Tanto você quanto a pessoa amada estão 
passando por um processo de maturidade 
para lidar com situações novas. Uma nova 
forma de se relacionar ou mesmo um novo 
momento entre vocês vem com exigência e 
aprendizado.

Nesta semana são tocados assuntos 
com filhos, com o lazer e com o campo afeti-
vo. Os amigos e os projetos com pessoas que 
compartilham os mesmos ideais também são 
ativados. É uma semana movimentada, que 
traz destaque para assuntos do seu interesse. 
Você está aberto a eventos e à sensação de li-
berdade para atuar de uma forma diferente. É 
preciso dar atenção à ansiedade que vem lhe 
consumindo fortemente. Deixe de lado qual-
quer tipo de expectativa. O relacionamento 
está destaque em seus projetos. É uma sema-
na para fazer planos a dois e desenvolver um 
diálogo mais objetivo para o futuro.

A semana começa com a presença do seu 
regente, Marte, em destaque, fortalecendo as 
suas decisões. A Lua Cheia deixa em destaque 
situações em família e questões domésticas. 
É uma semana para desapegar de velhos pa-
drões e ter jogo de cintura para interagir com 
situações novas. É uma semana de recons-
trução do relacionamento. Se estiver numa 
relação, você sentirá a necessidade de fortale-
cer os laços e superar os desafios do passado. 
Se estiver sozinho, será levado a interagir de 
forma diferente com as suas percepções, para 
deixar ir embora as expectativas que ainda in-
sistem em permanecer em sua história afetiva.

É uma semana importante para ana-
lisar os investimentos e os resultados de 
projetos profissionais, principalmente para 
gerar recursos materiais. O céu pede que 
você se desprenda de situações que im-
pedem o seu progresso. Um novo olhar vai 
abrir novas oportunidades. É fundamental 
se desprender de situações do passado e 
de ilusões que bloqueiam a sua visão.  Exis-
tem fatores emocionais que atropelam o 
seu relacionamento. A troca afetiva deve 
ser mantida por meio da verdade e da bus-
ca por novas soluções. Preste atenção ao 
que a pessoa amada pede e, junto a ela, vire 
a página para conduzir a troca a dois com 
sabedoria.

A Lua Cheia o deixa em destaque para 
analisar a sua vida e promover novas pos-
turas. É importante agir com flexibilidade 
e permitir que a vida lhe ofereça situações 
diferentes das habituais. A presença do 
planeta Urano mostra novos caminhos e 
novas alternativas para que você se en-
caixe a uma vida mais plena e adequada 
para o novo momento. O relacionamento 
passa por mudanças significativas e é de 
extrema importância que ambos estejam 
em sintonia com a nova fase. Tudo que é 
novo gera estranhamento e até mesmo an-
siedade, porque não se sabe os resultados 
que virão.

É uma semana importante para anali-
sar os sentimentos e as decisões que mo-
bilizam o campo emocional. A Lua Cheia 
o deixa mais vulnerável à necessidade de 
liberdade que vem lhe causando várias 
análises de suas posturas. O seu regente, 
o Sol, deixa claro que é necessário agir 
com maturidade e se comprometer cem 
por cento com fatores externos que não 
podem ser negligenciados, se você quiser 
conquistar a liberdade que deseja. Você 
está sendo levado a olhar com realidade 
para o relacionamento. Os desafios a dois 
lhe proporcionam maturidade e autorres-
ponsabilidade.

É uma semana excelente para dar im-
pulso aos seus projetos e atividades que 
envolvam os amigos. Será possível intera-
gir de uma forma mais clara para conquis-
tar os resultados que almeja em conjunto 
com o lazer e com os talentos latentes. 
Atenção com os sentimentos que vêm sen-
do reprimidos e que devem ser filtrados 
com sabedoria – tanto em família quanto 
no relacionamento. Se estiver sozinho, é 
uma semana importante para ativar o cam-
po afetivo e iniciar um namoro. Se estiver 
numa relação, ambos estarão abertos para 
reinventar a troca, promover lazer com 
alegria e intensificar a interação com os 
amigos.

A Lua Cheia traz a necessidade de 
avaliação das metas e do campo profissio-
nal. O céu indica novos caminho e novas 
experiências para interagir com o futuro e 
com as responsabilidades. É imprescindí-
vel que você esteja aberto a novas vivên-
cias, tanto para engajar projetos quanto 
nas relações familiares. A aceitação deve 
ser exercitada para que o novo entre em 
sua vida.  É uma semana de superação de 
obstáculos por meio de experiências vivi-
das pela pessoa amada. Se estiver numa 
relação, a pessoa amada vai se sentir mais 
forte para transpor os desafios e tomar de-
cisões importantes, que envolvem o trabal-
ho e a sua rotina.

Nesta semana ficam em destaque 
cursos e viagens. O contato com parentes 
distantes ou mesmo uma nova abordagem 
sobre a qualidade da troca são colocados 
em movimento. O que fica de mais im-
portante nesta semana é permitir o fluxo 
de novas ideias e novas formas de pensar 
sobre assuntos que estavam bloqueando o 
seu desenvolvimento. É uma semana agra-
dável e harmônica entre você e a pessoa 
amada. Você está disposto a curar os sen-
timentos do passado e a reconstruir novas 
pontes na relação. O namoro e a troca de 
carinho possibilitam a ressignificação do 
momento atual. Amores e sentimentos do 
passado ficam ainda mais despertos.

É uma semana para pensar sobre 
inovações no setor financeiro. Os últimos 
acontecimentos vêm trazendo mudanças 
de foco e interesses profissionais. O mesmo 
pode acontecer com os investimentos que 
mobilizam mudanças significativas. A Lua 
Cheia pede mudanças em seu olhar e julga-
mento financeiro. Esteja aberto a novos ca-
minhos e empreitadas. É importante alinhar 
as ideias, porque você se sente confuso e 
sem foco. A pessoa amada vem depositando 
em você expectativas e decisões importan-
tes que interferem no relacionamento. É es-
sencial analisar o quanto você está disposto 
e alinhado às ideias propostas.

A Lua Cheia pede que você olhe para 
o seu relacionamento e entenda o que é 
preciso fazer para dar novos passos. As 
mudanças são saudáveis para você. O 
relacionamento com novas pessoas ou 
mesmo com uma pessoa específica vão 
lhe fazer muito bem. O que acontece é 
que você se cobra muito, o que impede o 
seu desenvolvimento de forma mais leve. 
Não resista a mudanças e aceite o novo. 
Essa semana é muito significativa para o 
amor; isso acontece porque a Lua Cheia 
vem para revelar novos caminhos e novas 
oportunidades para interagir com a pes-
soa amada.

André aconselha Alain sobre Pris-
cila, mas o diretor se irrita. Margot con-
versa com Vicente, sem perceber que 
ele está a seu lado. Ana se surpreende 
com o comportamento de Américo 
frente ao Padre Léo. Alain revela a 
Bola que é pai de Priscila. Mariane e 
Marcelo assumem seu romance diante 
dos repórteres. Lenita se insinua para 
Jorge. Alain afirma a Isabel que deseja 
se aproximar de Priscila. Priscila sur-
preende Alain com Isabel.

Durante o quadro Jogo dos 
Pontinhos, Silvio Santos se pronun-
ciou a respeito do polêmico caso 
envolvendo a cantora Claudia Leitte 
durante a transmissão do Teleton 
2018. Na ocorrido, o apresentador 
negou um abraço à cantora alegan-
do que não poderia se aproximar 
dela porque ficaria “excitado”, em 
seguida, o apresentador opinou 
sobre o figurino e sobre o corpo da 
artista. A declaração surgiu numa 
conversa de Silvio Santos com Lívia 
Andrade, participante do programa

“Você que andou distribuindo 
essas camisetas ‘mexeu com uma, 
mexeu com todas?’ Só porque eu 
fui sincero com a Claudia Leitte? 
Eu fui sincero, o que eu vou fazer? 
Ela vem bonita perto de mim”, disse 
Silvio. 

Durante a exibição do quadro, 
o apresentador ainda fez piadas so-
bre a campanha feminista “Mexeu 
com uma, mexeu com todas”, que 
fez várias atrizes, cantoras, direto-

ras e mais famosas a se pronunci-
arem contra a atitude do comuni-
cador.

Silvio Santos declarou a Lívia 
Andrade: “Eu mexo com a Hel-
en porque ela deixa, com você 
não porque você não deixa”. Ain-
da tentando fazer piada com o 
episódio, o dono do SBT continuou: 
“Eu mexo com a Helen (Ganzarol-
li) porque ela deixa, com você não 
porque você não deixa, mas ‘mexeu 
com uma, mexeu com todas’, então 
eu posso mexer com a Flor, com 
você, com a Mara Maravilha...”

Silvio Santos ainda comparou 
o comportamento entre as duas 
contratadas e os seus salários: “Eu 
já cantei você uma porção de vezes, 
mas você não quis dar. É diferente, 
que eu cantei, eu cantei. Se você 
não concordar em dar, você vai em-
bora. Por que você acha que eu dei 
aumento para a Ganzarolli? Gan-
hava R$ 25 mil, agora R$ 100 mil”, 
insinua Silvio.

Silvio Santos fala sobre polêmica com Claudia Leitte
No quadro “Jogo dos Pontinhos”, exibido no último domingo (16), no “Programa Silvio Santos”, do SBT, o 
apresentador se pronunciou sobre as críticas que recebeu na ocasião e fez piada com a campanha femi-
nista desencadeada pelo episódio
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Apesar de ser a maior celebra-
ção cristã, o nascimento de Jesus, 
as paróquias vão manter missas 
normais, sem apresentações de 
corais ou qualquer outras repre-
sentações comuns em outras da-
tas religiosas.

Paróquia Cristo Rei
Dia 24/12 
8h Comunidade das Almas do 

Purgatório ( Para as comunidades 
do Vale dos Vinhedos),  Comunida-
de Santa Rita – Bairro Santa Rita,  
18h Comunidade São Luiz – Bairro 

Missas nas paróquias neste final de ano
Jardim Glória

20h Comunidade Santa Hele-
na – Bairro Santa Helena, Comu-
nidade Matriz Cristo Rei – Bairro 
Cidade Alta

Dia 25/12 
08h e 18h Comunidade Matriz 

Cristo Rei – Bairro Cidade Alta
09h30min Comunidade São 

Bento – Bairro São Bento

Dia 31/12 
19h Comunidade Matriz Cristo 

Rei – Bairro Cidade Alta

Dia 01/01 
18h Comunidade Matriz Cristo 

Rei – Bairro Cidade Alta

Paróquia São Roque
Dia 21 /12
19h Sexta-Feira - Missa de 

Confissões

Dia 22/12
18h Sábado - Missa Normal 

Dia 23/12 
09h  Domingo - Missa Normal 

Dia 24/12 
20h Segunda- Feira - Missa 

Normal 

Dia 25/12
09h Terça- Feira - Missa Nor-

mal 

Dia 29/12
18h  Sábado - Missa Normal 

Dia 30/12 
09h Domingo - Missa Normal 

Dia 31/12 
15 h Segunda-Feira - Missa 

Normal

Paróquia Santo Antônio

Dia 22/12 
Comunidade N.Sra. Medianei-

ra 17h
Santuário Santo Antônio 18h
Comunidade N. Sra. das Gra-

ças I Eucaliptos 18h30min
Comunidade N.Sra. do Carmo, 

Borgo, N. Sra. Aparecida, Concei-
ção 19h30min

Dia 23/12
Santuário Santo Antônio, 07h, 

08h30min, 10h e 19h
Comunidade Divino Espírito 

Santo, Burati 9h
Comunidade Santo Antoninho 

10h

Comunidade Santa Catarina, 
Licorsul 19h

 Dia 24/12 
Comunidade Santa Lúcia, Pro-

gresso 18h
Comunidade Santa Maria Go-

retti 19h
Santuário Santo Antônio e Co-

munidade São Miguel 20h

Dia 25/12
Santuário Santo Antônio  

07h,08h30min, 10h e 18h
Comunidade São Cristóvão, 

Vila Nova I  19h
Comunidade N.Sra. de Carava-

ggio, Vila Nova II  20h
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Dia especial merece dec-
oração caprichadaUm pouco de 
capricho e a sua louça do dia a dia 
vai parecer especial.Uma dobra-
dura diferente do guardanapo, um 
jogo americano feio por você mes-
ma para este dia. Uma amarração 
com fitilho e um ramo de alecrim 
recriam seus talheres. Aquela 
vela comum numa garrafa de vi-
dro com folhas especiais viram o 
centro de mesa. Monte um buffet 
i no balcão da sala de jantar para 

acomodar os pratos especiais, so-
brando assim mais espaço à mesa  
para seus enfeites .Não importa, 
se você precisou revirar as gave-
tas e encontrou todos os fitilhos,  
miçangas e outras  graciosidades, 
que em suas mão vão se transfor-
mar em puro amor para festejar 
o abençoado Natal em família, ao 
redor de uma ceia feita com carin-
ho.

Nas imagens abaixo algumas 
ideias para você se inspirar.

Sua mesa de Natal pode ser simples, mas de muito        bom gosto, com referências pessoais
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Sua mesa de Natal pode ser simples, mas de muito        bom gosto, com referências pessoais
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Nada de smartphones, cone-
xão banda larga e milhares de apli-
cativos: se você viveu nos tempos 
de internet discada, certamente se 
lembra de como era esse univer-
so dominado principalmente pelo 
mIRC, Orkut, MSN messenger, ICQ 
e Fotolog. Fossem por meio de fo-
tos, textos ou mesmo para encon-
tros amorosos, essas redes eram 
outras formas de conectar as pes-
ssoas – e que podem parecer vin-
tage para os mais jovens ou nos-
tálgico para os mais velhos. Mas 
afinal, o que eram e o que aconte-
ceu com eles? Será que algum ain-
da sobrevive? Veja a seguir:

mIRC
O mIRC era um Internet Relay 

Chats (IRC) para Windows, uma 
espécie de conglomerado de salas 
de bate papos. Criado em 1995, 
foi baixado mais de 40 milhões de 
vezes e, em 2003, foi considerado 
um dos softwares mais populares 
da internet pelo Instituto Nielsen. 
Não havia imagens, GIFs saltitan-
tes e muito menos filtros: era tudo 
na base de nicknames e caracte-
res escritos. Com o surgimento de 
mensageiros instantâneos como 
MSN e ICQ, o mIRC perdeu a popu-
laridade, mas não morreu. Na co-
munidade de software livre e de-
senvolvedores, ele ainda é usado.

ICQ 
Em 1996, o ICQ revolucionou 

o conceito de mensagens instan-
tâneas online e chegou a ter mais 
de 100 milhoes de usuarios regis-
trados. Criado por israelenses, o 
nome deriva da frase em inglês “I 
Seek You” (eu procuro você). Ele 
existe até hoje e tem até uma ver-
são para aplicativo de celular, mas 
com bem menos usuários ativos 
mensais, cerca de 11 milhões.

MSN Messenger
Criado em 1999 pela Micro-

soft, também era uma programa 
de troca de mensagens instan-
tâneas, como o ICQ. No Brasil, 
porém, teve muito mais adeptos 
que o ICQ, e chegou a ter 323 mi-
lhões de usuários. Permitia o com-
partilhamento de arquivos e até 
chamadas em vídeo (as conexões 
começaram a melhorar e a banda 
larga a se popularizar). Em 2012, 

Já parou para pensar o quan-
to as redes sociais influenciam nas 
suas decisões? Em sua quarta edi-
ção, o evento YouTube Brandcast 
trouxe novos dados sobre o assun-
to, mostrando o alcance da plata-
forma de vídeos do Google. 

Hoje o YouTube recebe 400 
horas de conteúdo novo a cada 
minuto, o que pode chegar a 1,9 bi-
lhão de horas ao final de um dia. E 
o Brasil é um dos maiores públicos 
consumidores de tudo isso.

Só no país, 23 canais possuem 
mais de 10 milhões de inscritos e 
outros 800 perfis esbanjam mais 
de um milhão. Em 2017, cinco des-

Depois de lançar uma coleção 
completa dedicada a mulheres ins-
piradoras de diferentes profissões, 
chegou às lojas dos Estados Uni-
dos a Barbie engenheira robótica.

A boneca foi lançada nesta 
semana pelo preço de US$ 13,99 
(aproximadamente R$ 53) e vem 
acompanhada com seis lições de 
programação que envolvem ló-
gica, resolução de problemas e 
programação por montagem de 
blocos.

A ‘Barbie Engenheira Robóti-
ca’ é fruto da parceria entre a Mat-
tel e a plataforma de jogos infantis 
Tynker, que quer encorajar meni-
nas a partir dos sete anos a apren-
derem a programação e conside-
rarem, desde cedo, uma carreira 
na computação.

Através do site da Tynker (e 
dos exercícios que acompanham a 
boneca) crianças podem aprender 
desde cedo a, por exemplo, cons-
truir e programar um robô como 
o que acompanha a boneca nas 
lojas.

Segundo a co-fundadora da 

Cinco redes sociais das 
antigas para matar a saudade  
Há não muito tempo, sites e programas como mIRC, 
Orkut e MSN eram considerados os reis da internet

Criado em 1999 pela Microsoft, também era uma programa de troca de mensa-
gens instantâneas, como o ICQ

foi anunciado que ele seria subs-
tituído pelo Skype, comprado pela 
Microsoft. No ano seguinte, foi de-
sativado para sempre.

Orkut 
Nenhum país foi tão fã da rede 

social quanto o Brasil: entre 2007 
e 2009, o país teve o maior núme-
ro de usuários cadastrados, 40 mi-
lhões. Criado por Orkut Büyükkök-
ten, engenheiro turco da Google, 
era uma espécie de Facebook, mas 
com funcionalidades que davam o 
que falar entre os brasileiros. Além 
da troca de mensagens básicas 
(chamadas scraps), era possível 
deixar depoimentos personaliza-
dos e permanentes na timeline dos 
amigos, votar no quão legal/ con-
fiável/ sexy eles eram. Também 
dava para participar de comunida-
des que eram pura zoeira, como a 
“Anão vestido de palhaço mata 8”, 
na qual pessoas compartilhavam 
manchetes que, segundo a descri-
ção, “por si só já valem mais do que 
a notícia toda”. Em 2014, a Google 
anunciou que fecharia a rede so-
cial para sempre. Passado o luto, 
Büyükkökten criou uma nova rede 
em 2016, a hello, que só funciona 
em aplicativos para smartphones 
e tem um objetivo fofo: espalhar o 
amor. 

Fotolog 
Muito antes do Instagram, os 

internautas compartilhavam suas 
fotos em outra plataforma, o Foto-
log. Criado em 2002, chegou a ter 
mais de três bilhões de visualiza-
ções e mais de 20 milhões de vi-
sitantes únicos por dia. Na versão 
gratuita, limita os usuários a fazer 
o upload de somente uma imagem 
por dia e permitia somente 20 
comentários em cada uma, o que 
de certa forma tornava tudo bem 
divertido – e, aliás, é a estratégia 
da rede atualmente, que ainda 
existe e tem cerca de dois milhões 
de usuários. “Advogamos por uma 
forma saudável e com significado 
de usar as redes sociais, estimu-
lando conexões reais entre as pes-
soas em vez de conexões geradas 
por algoritmos”, diz a nova descri-
ção do site. “Nós estabelecemos 
uma regra básica para todos – um 
post por dia, sim, só um post. Con-
sidere um experimento.”

‘Barbie engenheira robótica’ quer 
incentivar meninas a programar
Boneca foi criada em parceira com plataforma de jogos e organização e vem 
acompanhada de lições de lógica e resolução de problemas    

plataforma, Krishna Vedati, a par-
ceria com a marca mais famosa de 
bonecas “nos ajuda a apresentar a 
programação para um grande nú-
mero de crianças de uma maneira 
divertida e envolvente”.

A marca também se juntou 
à organização Black Girls Code e 
lançou a nova Barbie em quatros 
tons de pele. Bonecas serão dis-

tribuídas às garotas que partici-
parem dos workshops promovidos 
pela organização, que tem o intui-
to incentivar garotas negras a se 
seguirem carreira na área.

Agora, a engenharia robóti-
ca é mais uma das mais de 200 
carreiras que a boneca já teve em 
quase seis décadas — ano que vem, 
a Barbie completará 60 anos.

A boneca foi lançada nesta semana pelo preço de US$ 13,99 (aproximadamente 
R$ 53) e vem acompanhada com seis lições de programação que envolvem lógica, 
resolução de problemas e programação por montagem de blocos

Tempo assistindo a vídeos no YouTube 
cresce 135% em quatro anos
Cada usuário passa, em média, 19 horas por semana no site; em novo estudo, 
plataforma do Google aponta também como tem influenciado escolhas dos 
consumidores

ses youtubers estavam entre os 
dez maiores influenciadores entre 
as pessoas de 14 a 34 anos.

Para chegar a esses números, 
o consumo de vídeos da platafor-
ma cresceu exponencialmente nos 
últimos quatro anos. Se em 2014 
os usuários passavam uma média 
de 8,1 horas por semana grudados 
à plataforma, hoje eles dedicam 
19 horas semanais para o site: um 
aumento de 135%. Em compara-
ção, a TV cresceu apenas 13% no 
mesmo período, partindo de 21,9 
horas para 24,8 horas por semana 
em 2018.

Além disso, a atenção a essa 

tecnologia quase centenária caiu. 
Em 2014, 24% das pessoas afirma-
vam que dedicavam a sua atenção 
exclusivamente aos programas de 
TV enquanto  assistiam a eles. Já 
na edição de 2018, o estudo revela 
que estamos mais distraídos: ape-
nas 18% afirmaram o mesmo no 
novo levantamento.

E entre os meios digitais, o 
YouTube também se destaca, se-
gundo a pesquisa. Com 44% da 
preferência do público, ele é a pla-
taforma favorita entre aquelas que 
veiculam vídeos, seguida pela Ne-
tflix (22%) e pelo WhatsApp (12%).

Esse conteúdo em vídeo é 
consumido majoritariamente por 
smartphones, sendo usado por 
três quartos do público do YouTu-
be; além de uma nova tendência 
que tem crescido desde a Copa do 
Mundo: as SmartTVs, que permi-
tem o acesso à plataforma direto 
no aparelho com internet, já são as 
preferidas para 29% dos usuários.

De entretenimento a discus-
sões sociais, a rede é também ca-
paz de influenciar o gosto do con-
sumidor. Oito a cada dez pessoas 
consultam vídeos no YouTube so-
bre um produto antes de comprá-lo.

A pesquisa foi desenvolvida 
pela consultora Provokers e levou 
em consideração entrevistas com 
mais de 3 mil pessoas das classes 
A, B e C, de 14 a 55 anos, espalha-
das nas regiões Sul, Sudeste e Nor-
deste.

Hoje o YouTube recebe 400 horas de conteúdo novo a cada minuto, o que pode 
chegar a 1,9 bilhão de horas ao final de um dia. E o Brasil é um dos maiores públi-
cos consumidores de tudo isso
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Sociólogos da Universidade 
de Michigan, nos Estados Unidos, 
analisaram a troca de mensagens 
em sites de namoro de mais de 
186 mil pessoas heterossexuais 
de quatro cidades: Nova York, 
Boston, Chicago e Seattle. A in-
tenção era descobrir quais são as 
melhores táticas de paquera.

Eles quantificaram o quão 
“desejável” era cada pessoa, de 
acordo com quantas mensagens 
elas receberam. Foi descoberto 
que, quando as mulheres enviam 
mensagens para parceiros “dese-
jáveis”, elas tendem a escrever 
textos mais longos. Contudo, essa 
técnica não as ajudou muito, visto 
que não receberam mais respos-
tas do que quando enviam mensa-
gens mais curtas. 

“O namoro online é tão ob-
scuro e há muita sabedoria fol-
clórica sobre o que funciona”, 
disse Elizabeth Bruch, professora 
de sociologia e principal autora 
do artigo, em entrevista ao site 
Quartz. “Ninguém tem provas 
concretas sobre essas coisas, en-
tão foi incrível analisar se essas 
estratégias funcionam.”

Já os homens não constuma-
vam usar a tática de textos mais 
extensos – exceto os que residem 
em Seattle, único grupo para 
quem o esforço produziu resulta-
dos significativos. “Essa estraté-
gia não parece valer a pena para 
ninguém, exceto para homens 
em Seattle, por motivos que ain-
da não entendemos”, comentou 
Bruch.

Os pesquisadores também 
descobriram que as mulheres ten-
dem a enviar mensagens mais an-
imadas para homens mais dese-
jáveis, enquanto os eles escrevem 
mensagens menos positivas para 

A Apple contratou um dos 
principais designer da Tesla, An-
drew Kim, segundo anúncio feito 
pelo próprio no último dia 17 nas 
redes sociais, reaquecendo os ru-
mores de que a empresa pode lan-
çar um carro no futuro.

Kim postou uma foto no Ins-
tagram no Apple Park, a sede da 
companhia em Cupertino, na Ca-
lifórnia, e atualizou seu perfil no 
LinkedIN para acrescentar o novo 
emprego na Apple.

Antes da Tesla, o novo funcio-
nário da Apple trabalhou na Micro-
soft e atuou no design de interface 
para usuários do Windows 10 e na 
elaboração do Xbox One S. Já na 
companhia de Elon Musk, Kim con-
tribuiu nos projetos dos modelos 
3, S, X e E.

A chegada de Kim à Apple 
ocorre depois da volta do então 
engenheiro-chefe de veículos da 
Tesla, Doug Field, à empresa. Anos 

O Facebook liberou no últi-
mo dia 17 duas funções de câme-
ra para o Stories do Messenger: 
Boomerang e Selfie. A rede so-
cial também lançou novos ade-
sivos de realidade aumentada 
(AR), efeitos e máscaras para as 
festas de final de ano. Além dis-
so, foram anunciadas melhorias 
na navegação do modos já exis-
tentes - Normal, Vídeo e Texto –, 
fontes inéditas e planos de fundo 
coloridos no modo Texto. As fun-
cionalidades ficarão disponíveis 
no Stories do Facebook Messen-
ger. Esta seção, assim como as 
Histórias do Instagram, permite 

Estudo aponta quais técnicas 
de conquista funcionam em 
apps de namoro
Mulheres enviam mensagens mais animadas para 
os parceiros desejados e homens escrevem menos 
para moças mais atraentes do que eles

as moças que são mais desejáveis 
do que eles.

“Meu colaborador e eu brin-
camos que os homens estavam jo-
gando quando escreviam mensa-
gens mais baixo-astral para elas, 
mas eles também pareciam fazer 
uma negociação”, falou Bruch. 
“Pensei: ‘isso não pode funcionar’, 
mas quando olhamos, vimos que 
é uma estratégia bem sucedida 
para eles.” As mensagens menos 
animadas dos homens receberam 
mais respostas – já as mensagens 
mais animadas das mulheres não 
obtiveram mais retorno do que o 
normal. 

Quase 37% das mensagens 
enviadas por mulheres obtiveram 
uma resposta, em comparação 
com apenas 16% dos homens. Em 
geral, a maioria das mensagens 
não foi respondida: apenas 23% 
das mensagens receberam retor-
no. Para os estudiosos, isso pode 
ser explicado porque as pessoas 
procuram parceiros que são, em 
média, 25% mais “desejáveis” do 
que elas. 

No artigo, os autores ainda 
observaram: “o indivíduo mais 
popular de nossas quatro cidades, 
uma mulher de 30 anos que mora 
em Nova York, recebeu 1.504 
mensagens, o equivalente a uma 
mensagem a cada 30 minutos, dia 
e noite, durante um mês”. Para 
Bruch, a moça era a mais popu-
lar de todos os participantes do 
teste. “Não havia ninguém como 
ela por ordem de magnitude, ela 
era realmente um destaque”, de-
clarou a pesquisadora.  Durante 
todo o mês, a mulher respondeu 
apenas duas ou três mensagens – 
0,2% no geral. “Ocasionalmente, 
os homens a escreviam de novo. 
Foi um pouco comovente.”

Sociólogos da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, analisaram a troca 
de mensagens em sites de namoro de mais de 186 mil pessoas heterossexuais de 
quatro cidades

Apple contrata designer da Tesla e realimenta 
rumores sobre produzir carros
Empresa está trabalhando em sistema de veículos autônomos e diz que plano 
se limita a desenvolver softwares

antes, ele havia atuado como vice-
-presidente de hardware dos Macs.

Segundo a emissora “CNBC”, 
a contratação de empregados da 
Tesla pela Apple foi “habitual” em 
2018, o que reacendeu os rumores 
de que a empresa hoje comandada 
por Tim Cook pode fabricar auto-

móveis.
A Apple não esconde estar 

trabalhando no desenvolvimento 
de um sistema para veículos autô-
nomos. A empresa, porém, diz que 
seu interesse se limita ao software 
e que desistiu de criar um veículo 
próprio em 2016.

A Apple contratou um dos principais designer da Tesla, Andrew Kim, segundo 
anúncio feito pelo próprio no último dia 17 nas redes sociais, reaquecendo os ru-
mores de que a empresa pode lançar um carro no futuro

Facebook Messenger ganha 
Boomerang e novos recursos de selfie
Mensageiro agora tem cinco modos de câmera para fazer Stories e outras fun-
ções inéditas

postar diversos formatos de con-
teúdo com uma duração de 24 
horas.

Assim como na rede social 
de fotos e vídeos, o recurso de 
Boomerang permite fazer vídeos 
em looping, ou seja, animações 
curtas como se fossem GIFs. 
Outra novidade é o modo Selfie 
que deixa o usuário em destaque, 
com foco e brilho, e o fundo fica 
desfocado. Com os novos recur-
sos, o usuário passa a ter cinco 
modos de câmera para fazer ví-
deos e fotos no Stories: Normal, 
Vídeo, Texto – já estavam dispo-
níveis anteriormente -, Boome-

rang e Selfie.
Além destes dois últimos, o 

usuário pode baixar novos paco-
tes de adesivos com tecnologia 
de realidade aumentada para 
adicionar nas fotos e vídeos. Ou-
tro recurso permite máscaras e 
filtros com temática das festas 
de fim de ano no Stories.

Recentemente, o Facebook 
ganhou o Group Stories. A ferra-
menta permite visualizar e pos-
tar vídeos, fotos ou textos dentro 
dos grupos que participa – seja 
como membro ou administrador, 
por exemplo – que desaparecem 
em 24 horas.

Assim como na rede social de fotos e vídeos, o recurso de Boomerang permite fazer vídeos em looping, ou seja, animações 
curtas como se fossem GIFs
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Mais um início de ano e mui-
tas esperanças de que tudo seja 
melhor e diferente.

Mas se você quer criar um 
novo negócio, emagrecer, apren-
der uma língua e qualquer outra 
conquista até dezembro de 2019, 
a verdade é que depende apenas 
de você.

Por isso, para aumentar as 
chances de alcançar qualquer 
meta em 2019, as dicas de Brian 
Tracy, famoso consultor, escritor, 
treinador e palestrante mundial 
que ajuda pessoas e empresas 
a desenvolver seus potenciais e 
alcançar, seus sonhos são funda-
mentais.

O processo de 
definição de metas
Decida exatamente o 
que você quer em 
cada área da sua vida
Comece idealizando o que 

você quer ser, ter ou fazer sem 
limitações.

O Mark Zuckeberg todo iní-
cio do ano traça planos ambicio-
sos para si mesmo. Não só traça, 
como alcança.

Se você pudesse ter uma va-
rinha mágica para criar a sua vida 
ideal, como ela seria em termos 
de:

Renda – quanto você quer ga-
nhar nesse ano, no próximo ano e 
daqui a 5 anos?

Família – qual o estilo de vida 
que você quer criar para você e 
sua família?

Saúde – como sua saúde seria 
diferente se ela fosse melhor de 
todas as formas?

Patrimônio líquido – quanto 
você quer poupar e acumular du-
rante sua vida?

Seguindo a metodologia dele, 
escreva em 30 segundos sem 
pensar muito as 3 coisas mais im-
portantes que você quer alcançar 
na vida.

Escreva a primeira coisa que 
lhe vier a cabeça.

Seja lá o que você escrever 
usando esse método, são as 3 coi-
sas mais importantes para você 
na sua vida.

Escreva suas metas
Suas metas devem estar es-

critas. Elas devem ser claras, es-
pec 

O que é isso para você?

Como alcançar qualquer meta em 2019

A regra de 80/20 aplica-se as 
restrições. 80% das razões que 
estão te impedindo de alcançar 
suas metas estão dentro de você. 
Pode ser uma inabilidade, uma 

alcançar sua meta
Identifique especialmente as 

habilidades que você tem que de-
senvolver para estar nos top 10% 
da sua área.

vos temos que ter o apoio de mui-
tas pessoas. A pessoa certa, na 
hora certa na sua vida pode fazer 
toda a diferença.

falta de conhecimento ou quali-
dade. Apenas 20% das razões por 
você não alcançar sua meta são 
externas.

Comece sempre por si mes-
mo.

Identifique o 
conhecimento, 
informação ou habilidade 
que você precisa para 

Questão fundamental: “Qual 
é A habilidade que, se desenvol-
vida de modo excelente, teria o 
maior impacto na sua vida?”

Identifique as pessoas 
cuja ajuda e cooperação 
sejam necessárias para 
alcançar sua meta
Faça uma lista de todas as 

pessoas com quem você trabalha-
rá para alcançar sua meta.

Comece com as pessoas da 
sua família, cuja cooperação e 
apoio são necessários.

Liste também seu chefe, seus 
amigos do trabalhos e  subordina-
dos.

Especialmente, liste quais os 
clientes cujo apoio você precisará 
para vender suficiente do produto 
ou serviço para ganhar a quanti-
dade de dinheiro que você quer.

Uma vez identificadas as pes-
soas, pense em suas necessida-
des e no que elas precisam. Seja 
mais um doador do que um requi-
sitador.

Para alcançar grandes objeti-

rias.
Quando pensar em novos 

itens, acrescente a sua lista até 
que ela esteja completa.

Quando você começa a ver o 
que precisa fazer para alcançar o 
objetivo fica mais fácil ver você 
alcançando o mesmo.

Organize sua 
lista num plano
Sequência – o que você tem 

que fazer antes de qualquer coisa 
e em qual ordem?

Prioridade – o que é mais e 
menos importante?

A regra 80/20 diz que 80% 
dos resultados vem de 20% das 
atividades. A regra 80/20 diz que 
20% do tempo que você gasta 
planejando sua meta e organizan-
do seu plano valerão 80% do do 
tempo e esforço necessários para 
alcançar o objetivo.

Planejar é muito importante.

Faça um plano
Organize sua lista dentro de 

uma série de passos do começo 
até o final do caminho.

Quando você tem um Obje-
tivo e um Plano, você aumenta a 
probabilidade de atingir seus ob-

Faça uma lista de tudo 
o que você tem que fazer 
para alcançar essa meta
Combine os obstáculos que 

você terá que superar, o conhe-
cimento, as habilidades que você 
precisa desenvolver, as pessoas 
cuja cooperação serão necessá-
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Como alcançar qualquer meta em 2019

jetivos em 10 vezes, em 1000%!
Planeje cada dia , semana e 

mês com antecedência
Planeje cada mês no começo 

do mês
Planeje cada semana na se-

mana anterior
Planeje cada dia na noite an-

terior
Quanto mais detalhado e cla-

lista usando a regra de 80/20.
Pergunte-se: “Se eu pudesse 

fazer uma única coisa dessa lista, 
qual seria a mais importante?”

Depois pergunte-se, “Se eu 
pudesse fazer só mais uma ativi-
dade, qual seria?” Coloque o nú-
mero 2 como prioridade na res-
posta obtida.

Pergunte-se: qual o uso mais 

valioso do meu tempo nessa lista?
Continue a fazer essas per-

guntas até ter as 7 mais impor-
tantes atividades organizadas por 
sequência e prioridade”.

Outra pergunta importante 
“Se eu pudesse fazer uma única 
coisa durante todo o dia, qual se-

ria a atividade que mais contribui-
ria com o maior valor para o meu 
trabalho e minhas metas?”.

Foco e concentração são a 
chave para o sucesso. Foco signi-
fica que você sabe exatamente o 
que você tem que fazer e concen-
tração exige que você se dedique 
a fazer aquelas coisas que te em-
purram em direção as suas metas.

Desenvolva o hábito 
da auto-disciplina
Uma vez selecionada a ativi-

dade mais importante, concentra-
-se de modo focado sem distração 
ou desvio nessa única atividade 
até que ela esteja 100% completa.

Fazer uma única atividade 
com foco e sem distração é a mais 
poderosa técnica de gerencia-
mento de todos os tempos.

Nada de ser multitarefa.
Uma vez que você consiga 

focar numa atividade de cada vez 
sem distrações até que ela esteja 
completa, você ganhará 2, 3 ou 5 
vezes mais do que as outras pes-
soas.

Pratique a visualização 
dos seus objetivos
Crie imagens vívidas, claras, 

excitantes e emocionais do seu 
objetivo como se ele já fosse uma 

realidade.
Veja suas metas como se esti-

vessem já realizadas.
Imagine-se curtindo os bene-

fícios de ter alcançado sua meta. 
Se for um carro, imagine-se diri-
gindo esse carro, se for uma via-
gem, imagine-se no local desfru-

ro você planejar suas atividades, 
você alcançará mais em menos 
tempo.

Selecione a meta número 
1, a mais importante 
atividade para cada dia
Coloque prioridades na sua 

nada com uma emoção tem um 
enorme poder de impactar a men-
te subconsciente ou supercons-
ciente.

É um dos mais poderosos re-
cursos a nossa disposição para 
alcançar as metas o mais rapida-
mente possível.

tando de tudo.
Se é uma linda casa que você 

quer, imagine-se na casa dos seus 
sonhos com todos os detalhes.

Na visualização, gaste alguns 
momentos para criar emoções 
que acompanhariam o alcance 
das suas metas.

 Uma imagem mental combi-

Sua mente subconsciente ati-
va a Lei da Atração que começa a 
trazer para sua vida as pessoas, 
circunstâncias, ideias e ajuda ne-
cessárias para alcançar o objetivo.
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Lívia Felipiaki já está na espera do Papai Noel

A época de Natal já é natu-
ralmente linda com árvores, en-
feites e luzes e você pode aprove-
itar e tirar fotos memoráveis com 
o seu filho (mesmo que ele ainda 
esteja dentro da barriga).  Antes 
de tudo, é importante avaliar a 
segurança do ambiente para a 
criança: se usar bolas, o ideal é 
que sejam de plástico, já que as 
de vidro quebram facialmente. 
Se fotografar com luzes, se cer-
tifique de que são seguras e não 

Você precisa fazer com seu filho essas fotos fofas de Natal
deixe que o bebê as leve na boca. 
Para você se inspirar, a Gazeta 
selecionou algumas fotos bem 
fofas, que você pode tentar re-
produzir em casa, ou ir até um 
profissional. Se o seu clique fic-
ar bem legal, ao postá-la no Ins-
tagram ou Facebook, marque a 
Gazeta utilizando a hashtag #Fo-
furaDeNatalJornalGazeta, vamos 
adorar ver seu filhote no clima de 
natal e iremos postar nas nossas 
redes sociais. 
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Confira nossos horários especiais neste final de ano:

Dia 24/12 8:30 as 15h
Dia 26/12 10h as 11:30 e 13h as 18:30
Dia 31/12 8:30 as 15h
Dia 02/01 10h as 11:30 e 13h as 18:30

Venha nos visitar!

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 pequeno Niko gremista aproveitando as férias

Na cultura popular, o trenó do 
Papai Noel é puxado por renas, as 
quais, nessa história, são voado-
ras. A capacidade de voar dessas 
renas garante que todos os pre-
sentes sejam entregues a tempo 
para todas as crianças na noite de 
Natal.

Mas, quando começou esta 
tradição? Quem é o Papai Noel? E 
porque escolheu Renas e não ca-
valos para entregar os presentes 
às crianças?

Papai Noel, 
o protagonista
O Papai Noel, Pai Natal ou 

Santa Claus, em todo o mundo é 
conhecido por diferentes nomes, 
mas a história é sempre a mesma.

No século IV nascia em uma 
cidade da Turquia um menino 
chamado Nicolás de Bari. Ele era 
conhecido desde criança pela sua 
bondade e generosidade com as 
crianças com menos recursos, 
considerando que tinha nascido 
em uma família muito rica. Com 
a idade de 19 anos perde os seus 
pais e herda uma grande fortuna 
que decide doar aos mais neces-
sitados e segue com o seu tio o 
caminho do sacerdócio.

Nicolás morre no dia 6 de de-
zembro do ano 345 e pela proxi-
midade da data de Natal, decidiu-
-se que este santo era a imagem 
perfeita para distribuir presentes 
e guloseimas às crianças. Foi no-
meado santo patrono da Grécia, 
Turquia e Rússia.

O nome de Santa Claus surge 
do nome em alemão com o que se 
reconhece San Nikolaus. A tradi-
ção foi crescendo na Europa per-
to do século XII. Mas chegados ao 
ano 1823, um escritor inglês, Cle-
mente Moore, escreveu o famoso 
poema “Uma visita de São Nico-
lau” onde descreve perfeitamente 
o Papai Noel que cruzava os céus 
em um trenó puxado pelas suas 
nove renas para distribuir os pre-
sentes a tempo.

Mas os Estados Unidos não 
ficaram atrás, em 1931 encarrega-
ram uma famosa marca de refrige-
rantes que fizesse uma caricatura 
deste homem idoso, representado 
com uma roupa vermelha, cinto e 
botas pretas.

Hoje em dia, a história cen-

As renas voadoras do Papai 
Noel surgiram como?

tra-se em um Papai Noel que vive 
no Polo Norte junto com a sua es-
posa e com um grupo de duendes 
que fabricam os brinquedos du-
rante todo o ano. Quando chega 
o dia 24 à noite, o Papai Noel co-
loca todos os brinquedos em uma 
sacola e monta o seu trenó para 
distribuir os presentes em cada 
árvore de natal.

Renas, mais que 
um simples símbolo
Para conhecer o significado 

da rena de natal, é preciso con-
tinuar investigando sobre estas 
criaturas mágicas que arrastam o 
trenó do Papai Noel. Têm poderes 
mágicos e são voadoras. Nascem 
graças ao poema que menciona-
mos anteriormente do escritor 
Moore que, só deu vida a oito 
delas: as quatro da esquerda são 
fêmeas, Cometa, Acrobata, Trono, 
Brioso, e os quatro da direita são 
macho, Cupido, Relâmpago, Baila-
rino, Brincalhão.

Em 1939, depois do conto de 
Robert L. Mays intitulado “Christ-
mas Story” dá vida a uma nona 
rena chamada Rudolph (Rodol-
fo) que ficaria situado na frente 
do trenó, apresentando em nariz 
vermelho e luminoso para guiar 
as outras renas durante tempes-
tades. Uma curiosidade interes-
sante é o fato de que a rena Ru-
dolph não ter integrado sempre o 
grupo de renas do Papai Noel. De 
acordo com a lenda, o Papai Noel 
pediu para que essa rena inte-
grasse o grupo ao chegar em uma 

casa, em noite de nevoeiro, e ver 
a famosa rena com seu nariz ver-
melho e luminoso. 

Também se diz que os duen-
des são os responsáveis por cui-
dar e alimentar as renas. Repar-
tem o tempo entre a produção de 
presentes e as renas.

Embora digamos que são 
criaturas mágicas, que voam, tam-
bém são animais de carne e osso, 
mágicos, mas que não voam. São 
de vital importância nos povos 
do Ártico onde realizam tarefas 
muito diversas. Fazem parte de 
comunidades indígenas e colabo-
ram para os manterem quentes e 
vinculados com o resto do mundo.

Da família dos cervos, elas 
possuem um pelo grosso e muito 
espesso para poderem enfrentar 
as baixas temperaturas. Elas são 
animais migratórios que vivem 
em rebanhos e quando começam 
as épocas mais frias podem fazer 
migrações de até 5.000 km. Atu-
almente vivem na região ártica da 
América do Norte e Rússia, 

São animais pacíficos que se 
alimentam no estado selvagem 
de ervas, cogumelos e cortiças de 
árvores. Basicamente são rumi-
nantes, como a vaca ou a ovelha. 
Têm um olfato excelente, uma vez 
que ao viverem em regiões onde 
o seu alimento fica enterrado 
debaixo de intensas camadas de 
neve, têm que ter uma forma de 
o encontrar, o olfato. São presas e 
os seus principais inimigos são os 
lobos, a águia real, linces, ursos e 
o ser humano. 

As renas possuem um pelo grosso e muito espesso para poderem enfrentar as 
baixas temperaturas

Na primeira aparição das renas nos contos de Natal, elas são apresentadas em oito: as quatro da esquerda são fêmeas, Co-
meta, Acrobata, Trono, Brioso, e os quatro da direita são macho, Cupido, Relâmpago, Bailarino, Brincalhão
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Melissa Pessoa e Alessandro Sosnoski aproveitam dia de calor

Maísa De Marco curtindo a noite com o namorado Henrique Caparelli


