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 Não é fácil colocar um ponto final nos ca-
pítulos que fazem parte da história de vida. 
Cada momento traz um aprendizado e pos-
sui um propósito na construção de quem so-
mos. Escolas, grupos, amizades, empregos, 
vizinhos, cidades, namoros. Páginas 08 e 09

Como o fim de namoro 
afeta seu cérebro
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É uma semana muito positiva para 
o autodesenvolvimento e percepção dos 
seus talentos. A semana também lhe per-
mite inovar e tomar decisões importantes 
para a condução de projetos importantes. 
Você está à frente dessas decisões e pre-
cisa alinhar tudo com atenção para não 
cair em posturas impulsivas. Mas está tudo 
aberto. É uma semana maravilhosa para o 
amor. Os setores do namoro e do lazer são 
tocados consideravelmente e lhe dão con-
dições de iniciar uma nova fase a dois. Se 
estiver numa relação, é um momento im-
portante para vocês dois.

Sóstenes não aceita falar com Mu-
rilo. Gabriel faz um acordo com Feijão. 
Marilda fica animada com a disposição 
de Eurico. Mirtes passa mal e desco-
bre que Stella sabotou sua bebida com 
seus laxantes. Diana obriga Rivalda a 
desistir de ser sua assistente de karatê. 
Adamastor vê Marcos Paulo deixando 
o quarto de Mattoso pela manhã. Nico-
lau afirma a Bebeto que não recebeu 
nenhuma carta para ele. Murilo e Neide 
pensam um no outro. Aranha faz uma 
revelação durante o almoço de família.

VERÃO 90

O SÉTIMO GUARDIÃO

ESPELHO DA VIDA

AS AVENTURAS DE POLIANA

Jerônimo diz ao delegado que 
João chegou alterado à festa. Lidiane 
não deixa Manu ir à delegacia ver João. 
Moana garante a Murilo que João é in-
ocente. Madá fica nervosa ao consta-
tar que sua premonição se realizou. 
Mercedes nota o braço machucado 
de Quinzinho. Raimundo apresenta a 
Janaína uma advogada criminalista 
para defender João. Mercedes se sur-
preende com Jerônimo ao descobrir 
que ele incriminou João para salvar 
Quinzinho. Jerônimo pede a Mercedes 
um cargo na PopTV. Kika insinua a Manu 
que João e Nicole tinham um relacion-
amento. Vanessa diz a Galdino que está 
sendo usada por Jerônimo. Giovanna 
conta a Janaína que o depoimento de 
Jerônimo prejudicou João. 

A reunião de pais chega a um acor-
do. João mostra as mensagens do celu-
lar de Débora para Marcelo. Débora che-
ga e Marcelo não conta nada sobre o que 
viu. Benício fica doente após ser picado 
por um mosquito e Claudia não acredita 
nele. Lorena chantageia Raquel, pois a 
pega no flagra com Guilherme. Lindomar 
encontra o anel na caixa de esmaltes de 
Arlete. Filipa tenta se aproximar de João, 
mostrando um vídeo fofo de cachorro 
para ele. Kessya aconselha Luigi sobre 
sua proximidade com Yasmin. Poliana 
melhora da gripe e vai à escola, dizendo 
aos amigos que a melhora dela se deve 
à visita de João. Luca diz para Ruth que 
conseguiu patrocinadores para a rádio 
da escola. Mirela fica furiosa por ter sua 
ideia roubada e se revolta. Um capanga 
de Rato vai até a casa de Débora para 
tirar satisfações. João prefere ficar com 
Poliana em vez de Filipa e a menina sai, 
furiosa. Luísa passa por uma nova difi-
culdade financeira e fica bastante abala-
da. Bento procura João para conversar, 
mas o menino o rejeita. As crianças da 
escola acham que Benício está com uma 
doença mortal e se desesperam. Durval 
aconselha Luísa a aceirar a proposta de 
perdão de dívida de Sr. Pendleton. Lin-
domar conta para Gleyce que está muito 
decepcionado com Arlete. 
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Nesta semana, a Lua cheia ativa os 
recursos guardados para inovar situações 
em família, domésticos ou para o imóvel. É 
necessário analisar as condições e tomar 
a decisão cabível para o momento atual. O 
céu aponta uma certa urgência para mudar 
e seguir mais pleno dentro de suas convi-
cções. Os projetos seguem em alta, mas 
deve examinar com atenção as possibilida-
des. É importante saber que está maduro 
para tomar essa decisão. A pessoa amada 
está sendo levada a refletir sobre a si-
tuação financeira. Existem decisões finan-
ceiras ou profissionais a serem reajustadas.

Nesta semana, a Lua cheia aponta 
situações a serem tratadas no relaciona-
mento. Existe a necessidade de se colocar 
no lugar do outro e conversarem sobre 
eventos do passado que interferem na 
dinâmica da relação. Existem pontos que 
não estão claros, e isso pode ser prejudi-
cial. O mesmo pode ser projetado a parce-
rias e sociedades. Mas o cenário colabora 
para dar impulso a novas ideias e novos 
projetos.Você está vulnerável e precisa 
identificar possíveis mágoas ou confusões 
de sentimentos que vêm prejudicando a 
relação.

O seu regente, Marte, é tocado con-
sideravelmente nesta semana e o ajuda 
a tomar decisões com assertividade e 
para promover novos eventos profissio-
nais. É uma semana significativa para o 
trabalho e para lidar com a sua rotina. 
O céu anuncia novas oportunidades e 
uma nova forma de interagir com a sua 
vocação. A sensação é de liberdade e 
conexão consigo mesmo. Atenção com 
os conflitos emocionais que ainda camu-
flam as suas decisões. Você está maduro 
para tomar decisões para o relaciona-
mento.

Nesta semana, revelam-se situações 
em família que podem afetar a rotina e 
a dinâmica doméstica. Entretanto o céu 
aborda boas decisões, mas que antes de-
vem passar por um crivo emocional para 
que você tome decisões congruentes com 
o novo momento familiar. O mesmo pode se 
dar com o imóvel e a própria organização 
do imóvel. Atenção com a ansiedade e as 
expectativas depositadas. Os assuntos do 
coração pedem de você amadurecimento 
e compreensão emocional. Atenção com 
arrependimentos ou decisões que lhe trou-
xeram desgastes num passado não muito 
distante.

É uma semana ótima para expressar 
o que pensa com pessoas próximas e pa-
rentes, e favorece a conclusão de situações 
entre todos. O céu também favorece cursos 
e viagens. Você é levado a tomar decisões 
assertivas para conduzir projetos e ativida-
des em equipe. É uma semana para inovar 
as ideias e atuar de uma forma mais inde-
pendente. A semana indica que o cônjuge 
está mais sensível e, apesar das dificulda-
des para se comunicar, será levado a ex-
pressar o que sente sobre assuntos que o 
aprisionam ao passado. É uma semana em 
que a maturidade na relação é fundamental 
para dar saltos em projetos em comum.

A semana abre novas oportunidades 
profissionais. Esteja atento a novos cami-
nhos e uma nova forma tratar os investi-
mentos e ganhos materiais. É uma semana 
para tomar decisões assertivas e ousadas 
para movimentar os planos futuros. Bus-
que perceber as oportunidades e também 
criá-las, através da eficiência e da dedica-
ção diária. É uma semana reflexiva sobre 
o relacionamento. Ambos estão passando 
por uma nova fase, que naturalmente aca-
ba afetando o relacionamento. Os velhos 
padrões, comportamentos e hábitos devem 
ser revistos para que o relacionamento flo-
resça da melhor forma.

A semana tende a ser agitada, mas 
muito positiva para o autodesenvolvimento 
e elaboração de projetos. O céu favorece os 
cursos, viagens e um contato mais direto 
com algum tipo de filosofia e acesso a no-
vas culturas. É uma semana excelente para 
pisar no acelerador e aproveitar a fase, que 
lhe traz novas perspectivas e crescimento 
pessoal. É uma semana em que muitos sen-
timentos do passado podem emergir. Estão 
passando por um novo momento, que mo-
biliza ideias e conceitos. O céu pede escla-
recimentos de situações do passado, o que 
é fundamental para que prossigam com os 
projetos futuros.

É uma semana para examinar as suas 
posturas, visando novos caminhos e opor-
tunidades de trabalho. É natural sentir-se 
mais introspectivo ou buscar movimentos 
novos com reserva. Mas é importante fazer 
uma análise de suas decisões, principal-
mente para utilizar os recursos guardados. 
Novas decisões e posturas são necessárias 
para o seu crescimento, entretanto deve 
dar atenção aos medos e bloqueios emo-
cionais. É essencial desenvolver a auto-
nomia e a liderança. As responsabilidades 
do lar e da convivência familiar lhe propor-
cionam reflexão sobre novas atuações no 
relacionamento. 

É uma semana ótima para concreti-
zar projetos e se envolver com os amigos. 
A semana favorece a tomada de decisões 
em conjunto com uma pessoa importante. 
Está no caminho certo, e há crescimento. 
O céu também aborda a necessidade de 
expressar o que pensa com maior res-
ponsabilidade. Há acontecimentos do 
passado que interferem em seu desenvol-
vimento e afetam as relações próximas. 
Reflita sobre isso com maturidade. É uma 
semana ótima para o relacionamento. A 
pessoa amada está disposta a inovar e to-
mar decisões assertivas para ancorar os 
projetos a dois.

É uma semana ótima. A Lua cheia 
abre as oportunidades profissionais e lhe 
dá autonomia para conduzir as metas fu-
turas. É uma fase para injetar movimento 
e decisões para inovar o trabalho. Esteja 
atento e olhe para o futuro com coragem 
e vontade. A fase é de crescimento, porém 
deve dar atenção aos exageros e posturas 
confusas, que vêm carregadas de emoções 
e mágoas do passado. É imprescindível en-
tender o momento atual para ressignificar 
esses sentimentos que são prejudiciais e 
bloqueiam o seu crescimento. É uma se-
mana altamente emocional para o campo 
afetivo.

É uma semana para colocar as ideias 
em prática. Está aberto a viagens, contato 
mais direto com estudos ou novas linhas 
de pensamento. Há oportunidades para 
interagir com novas informações e camin-
ho filosófico. O cenário lhe possibilita um 
encaixe com a sua verdadeira identidade e 
lhe dá condições de tomar decisões de uma 
forma assertiva. Está maduro para conver-
sar com uma pessoa que evoca aconteci-
mentos do passado. É, com certeza, uma 
semana para mudar de ideias e agir sem 
preconceitos. Você vem transformando 
os seus conceitos sobre relacionamento e 
está aberto a interagir de uma forma mais 
autêntica na relação.

Augusto socorre Cris/Julia. Dan-
iel comenta com Letícia sobre sua in-
fância. Piedade descobre a gravidez de 
Cris/Julia e teme pela vida da filha e da 
criança. Gustavo ameaça Dora, e Tere-
sa defende a irmã. Sob orientação de 
Fabrício, Eugênio aceita que Cris/Julia 
se recupere em sua casa. Cris/Julia 
pede a Bendita pra ser a madrinha de 
seu filho. Alain questiona Isabel sobre 
o espelho de Julia.

Marina Ruy Barbosa está en-
volvida em uma  polêmica porque 
logo após ser anunciada a sepa-
ração de José Loreto e Débora 
Nascimento por causa de uma 
atriz casada, todo mundo queria 
sabem quem seria essa amante.

O primeiro nome levanta-
do foi de Marina, ela atualmente 
contracena com José Loreto na 
trama das 21h. A notícia de que 
a ruiva teria traído seu marido 
com o ator rapidamente se es-
pelhou nas redes sociais. A ruiva 
está bastante abalada em ter seu 
nome envolvido nesse escândalo 
e chegou até a chorar nos basti-
dores da trama.

Se sentindo injustiçada por 
ver seu nome na confusão, a atriz 
comoveu alguns colegas de elen-
co que tomaram partido dela.  
Marina e Loreto chegaram a bri-
gar: “Ela gritou, o chamou de co-
varde por não tê-la defendido das 
acusações e ainda o culpou por 
estar colocando risco a sua ima-

Acusada de ser amante, Marina Ruy 
Barbosa chora nos bastidores de novela

gem profissional na televisão e no 
mercado publicitário. Ela também 
o lembrou do seu casamento.”

A mesma pessoa ainda disse 
que o clima nos estúdios é o pior 
possível: “Loreto ficou arrasado e 

foi um custo gravar as cenas da 
dupla previstas no roteiro. Eles 
não se falam mais e o clima está 
pesado entre os atores”.

Segundo uma pessoa próxi-
ma do ex-casal, o nome de Marina 
foi envolvido na confusão após 
Débora ver mensagens do marido 
com uma atriz jovem do núcleo 
da novela, ela então cismou ser 
Marina Ruy Barbosa a amante e 
o caso acabou ganhando essa re-
percussão.

Após alguns dias em silêncio, 
José Loreto enfim se pronunciou 
com longo desabafo, pedindo 
desculpas a todos que foram en-
volvidos.

“Errei sim, manchei o teu 
nome. Débora, você tem todas as 
razões para estar magoada comi-
go. Te dei motivos, indícios, diria 
que até provas, que eu mesmo, se 
estivesse no seu lugar, diria que 
são inquestionáveis. Mas a vida 
real às vezes surpreende até as 
‘vidas de novela’”.
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É difícil não se deixar encantar 
pela beleza dos instrumentos mu-
sicais. Além de alegrarem a casa 
com lindos sons, eles também se 
saem muito bem na decoração, 
como peças de arte a serem ad-
miradas. Mas como utilizá-los da 
melhor maneira possível?

Estado de conservação
Ao pensar em decoração com 

instrumentos musicais, leve em 
consideração, a princípio, a con-
servação deles. Ou seja, observe 
se o estado físico do instrumento 
segue o estilo proposto no ambi-
ente. Apesar de não ser regra, em 
decorações com tom mais sóbrio, 
elegante ou refinado, recomen-
da-se o uso de instrumentos que 
estejam novos e com bom aca-
bamento. Isso evita erro de con-
trastes, na maioria das vezes. 
Por outro lado, itens com idade 
avançada podem se tornar ex-
celentes peças decorativas espe-
cialmente se o ambiente possuir 
um tom vintage ou rústico.

Considere o tipo e o 
tamanho do instrumento
O volume do item costuma ser 

um fator de limitação em relação 
ao espaço disponível na casa. Por 

Como usar instrumentos musicais na decoração de casa
exemplo: pianos, teclados e ba-
terias, apesar de não serem ”ar-
mazenados” (pois sempre serão 
apoiados no chão), precisam de 
espaço de circulação ao redor 
deles e devem ser posiciona-
dos de maneira que não pareçam 
“encostados”. Quando o instru-
mento grande assume o papel de 
peça central, acaba naturalmente 
chamando mais atenção. A dica, 
portanto, é que fique em local de 
destaque no ambiente, como no 
centro de uma parede ou de uma 
sala, com bastante espaço de cir-
culação em volta.

Se quiser que o instrumento 
atue como um item coadjuvante, 
um canto de sala pode se tornar 
um ótimo espaço de armazen-
agem. Pianos de cauda, violonce-
los e baterias preenchem bem o 
espaço nestes casos. Lembre-se 
de não exagerar na decoração ao 
redor e procure deixar ao menos 
70 cm de circulação livre ao redor 
dos instrumentos.

Itens menores, como saxo-
fones, baixos, cavaquinhos, vi-
olões e guitarras são mais fáceis 
de aplicar na decoração dos am-
bientes e normalmente deixam o 
espaço mais descontraído quando 
exibidos em suportes na parede ou 

no chão.

 Saiba o valor 
do instrumento
Se você tiver itens de maior 

valor agregado (peças raras ou 
caras) e que precisem de algum 
tipo de proteção contra poei-
ra e umidade, por exemplo, vale 
colocá-los em caixas de vidro il-
uminadas junto à parede. É uma 
forma eficiente de deixar o objeto 
protegido e com fácil acesso ao 
mesmo tempo.

Aproveite as quantidades
Quem coleciona instrumen-

tos e tem vários itens para usar 
na decoração pode agrupá-los por 
tipo e posicioná-los todos juntos, 
lado a lado, seja em uma parede, 
em algum móvel de apoio ou em 
tripé sobre o chão.

Itens de médio porte, como 
tambores, violões e guitarras, fi-
cam ótimos em paredes com área 
delimitada para eles. De atenção 
para a cor da parede: para instru-
mentos mais coloridos, o fundo 
neutro funciona bem. Já se os ob-
jetos forem neutros, prefira uma 
cor mais chamativa na parede.

Instrumentos menores, como 
gaitas e flautas, podem ficar em 
espaços confinados, longe de poe-
ira e umidade. Bancada com gave-

ta e tampo de vidro ou armário 
com prateleiras de vidro funcion-
am superbem porque deixam os 
itens visíveis e protegidos. Quando 
há iluminação associada, aumenta 
o destaque.

Renove!
Se você tem um instrumento 

antigo e em mau estado de con-
servação, considere reformá-lo em 
locais especializados, onde pintura 
e acabamentos são refeitos. Ainda 
que não seja mais possível usar 
para produzir música, ele ainda 
poderá alegrar a decoração do 
ambiente.

Use cases de p
roteção como decoração
Já pensou em usar os cases 

protetores dos instrumentos na 
decoração? Há os de aspecto mais 
rústico, com adesivos e conceito 
vintage que ajudam bastante na 
hora de decorar. O mesmo vale 
para teclados e amplificadores, 
que têm cases no formato de caix-
as. Elas podem servir como peça 
decorativa com aspecto de baú.
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Você já parou para pensar em 
quantos discos de algodão gasta, 
ao ano, para tirar a maquiagem? 
Pode até parecer bobagem, mas 
a conta denuncia mais uma das 
nossas atitudes cotidianas que 
fazem mal ao meio ambiente. 
Pensando nisso, marcas e fãs de 
skincare estão revendo o ato de 
demaquilar e propondo novas al-
ternativas.

Discos de crochê
Os discos de crochê, chama-

dos de ecopads, são uma delas. A 
textura da linha ajuda a soltar os 
resíduos da pele sem agredi-la. 
Depois do uso, é só lavar e deixar 
secar bem – de preferência ao sol 
para evitar a proliferação de fun-

Carnaval pede muito brilho e 
cores forte, mas produtos como 
glitter, lantejoulas, tintas e sprays 
coloridos podem afetar a pele. 
Entre os problemas que podem 
causar, a reação alérgica é o mais 
comum. Os sintomas não são, nec-
essariamente, imediatos. É pos-
sível que o inchaço e vermelhidão 
apareçam até 24h depois da ex-
posição ao produto.

Glitter
O brilho deve ser específico 

para maquiagem, de plástico não 
tóxico – se for do tipo biodegradáv-
el, melhor ainda,  para não aumen-
tar o problema dos microplásticos 
no meio ambiente. O glitter cos-
mético é mais fininho e a cor dele 
não mancha a pele. É necessário 
ter cautela ao aplicar na região 
dos olhos: O ideal é evitar colocar 
muito próximo aos olhos para que 
não grudem nos cílios, prevenido 
pequenas lesões nas córneas e 
conjuntivite. Atenção também na 
hora de fixar o produto, usando 
corretivos ou sombras cremosas 
como cola para o glitter, que é um 
excelente truque para não irritar a 
pele. Para retirá-lo, utilize  demaq-
uilante à base de óleo específico 
para a região dos olhos. Use um 
disco limpo de algodão a cada 
passada, de dentro para fora, para 
diminuir o risco de cair no interior 
do olho. 

Lantejoulas e paetês 
Não é raro que esses enfeites 

fiquem guardados em gavetas por 
muito tempo, e não é habitual ob-
servar a validade do produto antes 
de usar novamente. Por isso, fique 
atenta a esse fato para não sofrer 
com alergias. 

Tinta de cabelo 
Os sprays de tinta de cabelo 

contam com pigmentos temporári-
os e de fácil remoção, mas, apesar 
disso podem causar reação alér-

Carnaval: usando glitter, cristais e 
paetês no make sem agredir a pele

gica. O recomendado é fazer um 
teste antes de usar, passando um 
pouco do produto na região ante-
rior ao antebraço. Além disso, ao 
voltar para casa, lave bem o couro 
cabeludo e os fios. Caso a tinta não 
seja removida, ela pode ressecar o 
couro cabeludo e causar descama-
ção.

Tintas e adesivos 
corporais
Procure produtos específicos 

para a face e para o corpo e teste-

os em pequeno espaço de pele 
com antecedência.

Maquiagem 
Por causa do suor, os itens 

à prova d’água são indicados, já 
que eles evitam que a maquiagem 
escorra e irrite os olhos ou as 
regiões da nuca e pescoço. Além 
disso, a textura oil-free confere 
mais aderência à pele. Após retirar 
o make, use hidratante com ativos 
calmantes e água termal. Outra 
dica importante é não compartil-
har maquiagem nem glitter com 
amigos, porque isso facilita o risco 
de infecções, incluindo herpes e 
conjuntivite.

Preparação da pele 
De dia, o filtro solar é o item 

mais importante. Melhor o de 
toque seco, para controlar a ole-
osidade excessiva.  As dermatolo-
gistas indicam limpar a pele com 
solução micelar, que não desidra-
ta, antes de começar o make. De-
pois, aplique um primer, que ajuda 
a maquiagem a aderir melhor à 
pele. Por fim, o filtro deve ter no 
mínimo FPS 30. 

Mas, se mesmo com os cui-
dados, você notar irritação na 
pele, urticária ou qualquer anor-
malidade, deve procurar o médi-
co. A gravidade das reações var-
ia de pessoa para pessoa, mas é 
necessário a consulta médica para 
que o tratamento seja rápido e 
evite complicações.

O brilho deve ser específico para maquiagem, de plástico não tóxico . O glitter 
cosmético é mais fininho e a cor dele não mancha a pele

Substitutos sustentáveis para o 
algodão na hora de demaquilar
Versões alternativas propõem reduzir o consumo 
dos discos de fibra natural

gos e bactérias. Você só precisará 
de mais de um para poder revezar.

Discos de toalha
Outra opção é cortar uma 

toalha em formato circular e usar 
como pads. Valem as mesmas di-
cas para a versão de crochê. 

Toalha demaquilante
Nas lojas, dá para comprar 

versões de toalhas demaquilan-
tes. Feitas a partir de uma fibra in-
teligente e super tecnológico, ela 
só precisa de água para tirar todo 
o make da pele. Depois, basta 
enxaguar e deixar secar bem para 
que ela volte ao estado normal. 
Aposte num sabão neutro para 
lavar quando achar necessário.

A textura da linha de crochê ajuda a soltar os resíduos da pele sem agredi-la

Outra opção é cortar uma toalha em formato circular e usar como pads

As toalhas demaquilantes sao feitas a partir de uma fibra inteligente e super tec-
nológico, ela só precisa de água para tirar todo o make da pele
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O projeto Cinema de Rua 
passará por dois bairros na próx-
ima semana exibindo o filme “O 
Menino no Espelho”. O evento 
acontecerá no bairro Zatt no dia 
26 e no bairro São Roque no dia 
27. O Cinema de Rua tem entra-
da gratuita e sua classificação é 
livre. Em caso de más condições 
climáticas, o evento será cance-
lado.

O filme
“O Menino no Espelho”, pro-

dução de 2014 baseada na obra 
do escritor Fernando Sabino. 
Dirigido por Guilherme Fiuza, a 
história é sobre o pequeno Fer-
nando, 10 anos, está cansado de 
fazer as tarefas chatas. Seu sonho 
é ter um sósia para cuidar delas 
enquanto ele poderia se divertir 
à vontade. Um dia, é exatamente 
isso que acontece: seu reflexo 
deixa o espelho e ganha vida. No 
elenco está Mateus Solano, Regi-
ane Alves, Ricardo Blat, Lino Faci-
oli, Gisele Fróes e Laura Neiva.

Datas, horários e locais:

26/02 - Bairro Zatt
Horário: 20h00
Local: Entre as ruas Oreste 

Spadari com a João Domingos 
Poli

 27/02 - Bairro São Roque
Horário: 20h00
Local: Praça da Igreja

Cinema de rua passa pelos 
bairros Zatt e São Roque

Que tal curtir o fim de semana 
de muitas risadas e com um bal-
de de pipoca? A Gazeta selecion-
ou um filme para sua sexta e seu 
sábado e domingo.

Sexta
Hoje à noite (22), às 20h30, 

tem filme para a criançada se di-
vertir: Como treinar seu dragão 2, 
na Fox.

Sinopse: Cinco anos após 
convencer os habitantes de seu 
vilarejo que os dragões não de-
vem ser combatidos, Soluço (voz 
de Jay Baruchel) convive com seu 
dragão Fúria da Noite, e estes an-
imais integraram pacificamente 
a rotina dos moradores da ilha de 
Berk. Entre viagens pelos céus e 
corridas de dragões, Soluço de-
scobre uma caverna secreta, onde 
centenas de novos dragões vivem. 
O local é protegido por Valka (voz 
de Cate Blanchett), mãe de Soluço, 
que foi afastada do filho quando 
ele ainda era um bebê. Juntos, 
eles precisarão proteger o mundo 
que conhecem do perigoso Drago 
Bludvist (Djimon Hounson), que 
deseja controlar todos os dragões 
existentes.

Sábado
Para os fãs de terror, à noite 

de sábado (23), o Warner Channel 
transmite às 22h30, o filme Invo-
cação do mal.

Sinopse: Um casal (Ron Livin-
ston e Lili Taylor) muda para uma 
casa nova ao lado de suas cinco fil-
has. Inexplicavelmente, estranhos 
acontecimentos começam a as-
sustar as crianças, o pai e, princi-
palmente, a mãe. Preocupada com 
algumas manchas que aparecem 
em seu corpo e com uma sequên-
cia de sustos que levou, ela decide 
procurar um famoso casal de in-
vestigadores paranormais (Patrick 
Wilson e Vera Farmiga), mas eles 
não aceitam o convite, acreditan-
do ser somente mais um engano 
de pessoas apavoradas com ca-
nos que fazem barulhos durante a 
noite ou coisas do gênero. Porém, 
quando eles aceitam fazer uma 
visita ao local, descobrem que algo 
muito poderoso e do mal reside ali. 
Agora, eles precisam descobrir 
o que é e o porquê daquilo tudo 
acontecendo com os membros 
daquela família. É quando o passa-
do começa a revelar uma entidade 
demoníaca querendo continuar 
sua trajetória de maldades.

Domingo

Filmes na programação Net 
para o seu fim de semana

Para o seu domingo (24) 
de noite, o Megapix traz o filme 
Capitão América: O primeiro Vin-
gador, às 19h50.

Sinopse: Steve Rogers (Chris 
Evans) é um jovem que aceitou 
ser voluntário em uma série de 
experiências que visam criar o 
supersoldado americano. Os mil-
itares conseguem transformá-lo 
em uma arma humana, mas logo 
percebem que o supersoldado é 
valioso demais para pôr em risco 
na luta contra os nazistas. Desta 
forma, Rogers é usado como uma 
celebridade do exército, marcando 
presença em paradas realizadas 
pela Europa no intuito de levan-
tar a estima dos combatentes. 
Para tanto passa a usar uma ves-
timenta com as cores da bandeira 
dos Estados Unidos, azul, branca e 
vermelha. Só que um plano nazista 
faz com que Rogers entre em ação 
e assume a alcunha de Capitão 
América, usando seus dons para 
combatê-los em plenas trincheiras 
da guerra.
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Uma equipe da Universidade 
de Maryland desenvolveu um te-
cido inteligente que é capaz de 
ajustar sua própria temperatura. 
Com isso, é capaz de se manter 
agradável o tempo todo para quem 
usa uma roupa ou acessório feito 
dele. Informações da invenção fo-
ram divulgadas em um artigo na 
revista científica Science.

A ideia por trás do desenvolvi-
mento é que as pessoas não pre-
cisem mais se preocupar com a 
temperatura do ambiente, pois o 
tecido será responsável por man-
ter a pessoa confortável, seja qual 
for o clima externo. Quando o ma-
terial identifica o suor da pele, por 
exemplo, ele facilita a passagem 
do calor para fora, melhorando 
a ventilação. Já no frio, o calor é 

Uma pesquisa do Grupo Coma 
buscou detalhes sobre como e 
onde os brasileiros utilizam os 
seus celulares pessoais. Ouvindo 
1,4 mil pessoas em todo o país, o 
relatório mostra que o WhatsApp 
ainda é o aplicativo mais acessado, 
seguido por Facebook e Instagram.

O CEO do Grupo Coma, Ed-
mar Bulla, explica que os grupos 
no app são parte do sucesso: “Os 
smartphones se tornaram itens 
indispensáveis na vida das pes-
soas, que ficam conectadas quase 
o tempo todo. Desse modo, a co-

A Samsung mostrou durante 
evento desta quarta  (20) o leitor 
ultrassônico de impressão digital 
presente no Galaxy S10 e S10 Plus, 
novos tops de linha da companhia. 
O leitor, além de ser praticamente 

Se toda semana a Netflix reti-
ra alguns títulos do seu catálogo, 
ela também recebe novas séries 
e filmes quase todo dia.  Para que 
você não precise perder tempo 
na hora de procurar as novidades, 
separamos os novos titulos que 
entram no catalogo. Vamos aos 
destaques!

A segunda parte da 3ª tempo-
rada de Shadowhunters: Os Instru-
mentos Mortais chega no dia 26 de 
fevereiro. Os últimos episódios da 
série serão lançados semanalmen-
te pela Netflix, apenas um dia após 
sua exibição original nos Estados 
Unidos.

Já a 2ª temporada de Suburra 
– Sangue em Roma, e as 3ª tem-
poradas de Van Helsing e Ash vs. 
Evil Dead chegam completas para 
os assinantes. Lembrando que no 
caso da última, esse é o capítulo 
final das série, que já está cance-
lada.

Se você gostou da série dra-
mática Dirty John, pode conhecer 
a história real mais a fundo com o 
documentário Dirty John: A Ver-

Samsung S10 tem o leitor ultrassônico 
‘mais avançado’ do mundo

o primeiro que utiliza a tecnologia, 
é integrado a tela — ou seja, você 
precisa colocar o dedo diretamen-
te na tela para o desbloqueio.

Por ser uma tecnologia mais 
cara, o leitor ultrassônico não es-

tará presente na versão S10E do 
aparelho, que é um pouco menor e 
traz um hardware não tão poten-
tes quanto seus irmãos maiores. 

A Samsung afirmou durante 
o evento que a solução é a mais 
avançada do mercado. Por avança-
do, a Sammy comentou que o leitor 
é mais confiável e torna mais difí-
cil para invasores tentarem burlar 
uma entrada para o seu aparelho. 

De acordo com o The Ver-
ge, um dos problemas desse tipo 
de leitor vai afetar usuários mais 
estabanados: protetores de tela 
mais grossos devem interferir na 
usabilidade. Por isso, a Samsung 
vai realizar um trabalho próximo 
de terceirizadas certificadas para 
usuários comprarem películas que 
não causem problemas. Isso tam-
bém significa uma coisa: nada de 
vidro temperado para proteger 
seu S10. 

A treta da película caiu por 
terra e parece que elas funcionam 
normalmente. 

O leitor, além de ser praticamente o primeiro que utiliza a tecnologia, é integrado 
a tela — ou seja, você precisa colocar o dedo diretamente na tela para o desblo-
queio

Agenda Netflix: 22 séries e 
filmes estreiam esta semana

dade Nua e Crua. Mas para quem 
gosta de culinária, a 6ª temporada 
de Chef’s Table e a 2ª temporada 
de The Big Family Cooking Show-
down são programas para toda a 
família.

Confira abaixo as datas e a lis-
ta completa dos recém-chegados 
entre os dias 21 e 27 de fevereiro. 

21/02/2019
(2013) Amazônia
(2018) Drug King (filme coreano 
original)

22/02/2019
(2019) Anavitória: Araguaína - Las 
Vegas
(2019) Chef’s Table: 6ª temporada 
(série original)
(2015) Desaparecidos
(2019) Firebrand (filme indiano 
original)
(2018) Go! Viva do Seu Jeito (série 
original)
(2013) Jovem e Bela
(2018) O Fotógrafo de Mauthau-
sen (filme original)
(2019) Paddleton (filme original)

(2019) Pelas Ruas de Paris (filme 
francês original)
(2016) O Levante da Páscoa: 2ª 
temporada (original)
(2019) Suburra – Sangue em 
Roma: 2ª temporada (série italiana 
original)
(2017) Supermães (série original)
(2018) The Big Family Cooking 
Showdown: 2ª temporada

23/02/2019
(2016) A Última Ressaca do Ano

25/02/2019
(2018) Ash vs. Evil Dead: 3ª tem-
porada
(1999) Inspetor Bugiganga
(2018) Van Helsing: 3ª temporada

26/02/2019
(2019) Dirty John: A Verdade Nua 
e Crua
(2019) Shadowhunters: 3ª tempo-
rada - Parte 2 (série original)

27/02/2019
(2018) Quién te Cantará

WhatsApp ainda é o aplicativo 
mais acessado pelos brasileiros

municação via WhatsApp se torna 
mais prática e efetiva, principal-
mente quando envolve mais de 
uma pessoa na mesma conversa”.

Momento mais frequente 
de uso do celular
Na cama antes de dormir: 65%
Na cama ao acordar: 50%
Comendo sozinho: 47%
Assistindo TV: 45%
Outros dados
Uso do WhatsApp no trabalho: 

60%
Uso do email no trabalho: 20%

Ouvindo 1,4 mil pessoas em todo o país, o relatório mostra que o WhatsApp ainda 
é o aplicativo mais acessado

Cientistas criam tecido capaz de 
controlar a temperatura do corpo
Material é capaz de identificar a temperatura da 
pele, e então se regular para ficar o mais agradável 
possível

mantido quando uma pele seca e 
fria é percebida.

Na composição, estão dois 
materiais sintéticos formados por 
nanotubos de carbono, que se esti-
cam ou retorcem de acordo com a 
necessidade. O maior espaçamen-
to das fibras permite que o tecido 
respire com mais facilidade e dis-
sipe o calor. Quando retorcido, o 
efeito é exatamente o contrário.

Inicialmente, o público alvo 
de peças que usem o material são 
atletas. Mas o tecido também é 
útil para bebês, pessoas com de-
ficiências, pessoas mais velhas e 
qualquer público que exija maior 
atenção para garantir o conforto. 
De acordo com os autores do ar-
tigo, a descoberta será comercial-
izada dentro dos próximos meses.

A ideia por trás do desenvolvimento é que as pessoas não precisem mais se pre-
ocupar com a temperatura do ambiente
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Uma empresa especializada 
em testar smartphones usados 
para revenda de segunda mão 
publicou resultados de uma série 
de testes que tem feito nos últimos 
dois anos. Foram mais de 1 milhão 
de celulares testados pela OptoFi-
delity. Segundo a companhia, os 
componentes que registram prob-
lemas com mais facilidade são os 
botões físicos.

Ainda assim, são poucos apa-
relhos que enfrentam dificuldades 
do gênero. De todos os celulares 
testados pela OptoFidelity, apenas 
algo entre 3% e 4% apresentam 
algum tipo de falha de funcionali-
dade.

Contudo, dentre esses celu-
lares “defeituosos”, apenas 0,5% 
apresentavam problemas que 
poderiam ser percebidos pelos 
usuários. Todo o restante das fal-
has só foi identificado por máqui-
nas de alta precisão usadas nos 
testes.

Levando esses resultados em 
consideração, a empresa concluiu 
que é normalmente seguro com-
prar um smartphone usado, espe-

O Instagram vive testando 
mais ações com os vídeos efêmer-
os do Stories e a pesquisadora 
Jane Manchun Wong, famosa por 
destrinchar códigos de apps fa-
mosos em buscas de novidades, 
encontrou mais uma funcionali-
dade em teste.

A ferramenta é semelhante 
à vaquinha coletiva do Facebook, 
que serve tanto para caridade ou 
por motivos pessoais. A diferença 
é que, de acordo com um screen-
shot feito por Jane, os usuários 
poderão pesquisa uma lista de 
organizações sem fins lucrativos 
para associar diretamente a stick-
ers. Essa experiência também 
pode indicar uma das opções pa-
gamento que vêm sendo imple-
mentadas na rede social.

O Facebook tem ferramentas 
de captação de recursos desde 

A Netflix anunciou o cance-
lamento de Jessica Jones e O 
Justiceiro, as séries restantes da 
Marvel Television no serviço de 
streaming. A notícia já era espera-
da pelos fãs e encerra a parceria 
entre a Marvel e a Netflix, seguin-
do os cancelamentos de Demoli-
dor, Luke Cage, Punho de Ferro e 
Os Defensores.

A decisão reflete também a 
intenção da Disney de manter 
suas marcas, como a Marvel, den-
tro da companhia, enquanto pre-
para o lançamento de seu próprio 

O Oscar 2019 acontece neste 
fim de semana e deve movimentar 
o mundo do cinema com as pre-
miações mais esperadas da sétima 
arte. Se você quer ter uma ideia de 
quais filmes, atrizes e atores estão 
com mais chances de ganhar entre 
os brasileiros, a Google tem alguns 
dados interessantes para você.

A empresa rastreou resulta-
dos de busca sobre filmes indica-
dos ao Oscar e seus elencos. Al-
guns resultados são bem óbvios, 
mas alguns são um tanto surpre-
endentes. Por exemplo, Lady Gaga 
é a indicada a melhor atriz mais 
popular nos resultados do Google 
no Brasil, mas o que espanta é a 
quantidade de interesse que ela 
levanta.

Dentre todos as buscas para 
todas as cinco melhores interpre-
tações femininas em filmes nor-
te-americanos, ela tem nada me-
nos que 91% de todo o volume de 
resultados. A segunda colocada, 
Glenn Close, vem com apenas 4%.

Seu parceiro Bradley Cooper 
também vai bem na categoria de 
melhor ator (54%), mas enfren-
ta boa concorrência de Christian 

Séries Jessica Jones e O Justiceiro 
são canceladas pela Netflix

serviço de streaming, o Disney+.
Segundo o site Deadline, a 

Netflix confirmou que O Justi-
ceiro não terá uma terceira tem-
porada e que Jessica Jones se 
encerrará em seu terceiro ano, 
que chega em breve à plataforma 
online.

“Somos gratos à Marvel pe-
los 5 anos de frutífera parceria e 
agradecemos aos fãs apaixona-
dos que seguiram essas séries 
desde o início”, declarou a Netflix 
sobre o encerramento das séries 
da Marvel no streaming.

A Netflix confirmou que O Justiceiro não terá uma terceira temporada e que Jes-
sica Jones se encerrará em seu terceiro ano, que chega em breve à plataforma 
online

Instagram Stories testa 
adesivos para doações 
com link para instituições

2015, mas só recentemente reti-
rou as taxas associadas a essas 
operações. A plataforma oferece 
outras formas de recebimento 
para o Marketplace e o Messen-
ger.

Já o Instagram vem avaliando 
as transações de forma limitada, 
como em contratação de serviços 
de spa ou em reservas de restau-
rantes. A empresa estaria de olho 
em maior capitalização dos anún-
cios em compras integradas e 
teria um aplicativo independente 
para isso — o que provavelmente 
envolve o Stories.

Vale lembrar que tanto o 
Facebook quanto o Instagram 
vivem testando recursos e pode 
ser que o adesivo para doações 
sequer chegue ao usuário. E você, 
o que achou? Gostaria de ter uma 
opção como essa?

A ferramenta é semelhante à vaquinha coletiva do Facebook, que serve tanto para 
caridade ou por motivos pessoais

Vai comprar celular usado? 
Saiba o que mais da problema

cialmente se ele vem de uma fonte 
confiável. “De acordo com nossa 
experiência, a qualidade de smart-
phones de segunda mão à venda é 
excelente”, contou Hans Kuosma-
nen, vice-presidente da compan-
hia em comunicado oficial.

Além dos botões físicos, out-

ros elementos que costumam ger-
ar problemas após algum tempo 
de uso são LEDs de notificação e, 
em seguida, alto-falantes. Elemen-
tos que menos registram falhas 
são os modems para conexão com 
redes móveis, flash das câmeras e 
motores de vibração.

A empresa concluiu que é normalmente seguro comprar um smartphone usado, 
especialmente se ele vem de uma fonte confiável

Oscar 2019: Google revela os favoritos 
dos internautas brasileiros

Bale (21%) e Rami Malek (15%).
Internacionalmente, a coisa 

não muda tanto, mas é interes-
sante notar que, no mundo todo, a 
alguns interesses vão contra o que 
os brasileiros mais têm pesquisa-
do acerca do Oscar 2019.

Melhor Ator
Bradley Cooper
Rami Malek
Christian Bale
Viggo Mortensen
Willem Dafoe

Melhor Atriz
Lady Gaga
Melissa McCarthy
Glenn Close
Olivia Colman
Yalitza Aparicio
 
Ator Coadjuvante
Sam Elliott
Adam Driver
Sam Rockwell
Mahershala Ali
Richard E. Grant

Atriz Coadjuvante
Emma Stone

Amy Adams
Rachel Weisz
Regina King
Marina de Tavira

Filmes de animação
Mais buscados
Os Incríveis
WiFi Ralph: Quebrando a In-

ternet
Ilha dos Cachorros
Homem-Aranha: No Aranha-

verso
Mirai
  
Melhor documentário
Mais buscados
End Game
Black Sheep
Lifeboat
Period. End of Sentence
A Night at the Garden
 
Melhor filme estrangeiro
Mais buscados
Roma
Guerra Fria
     Assunto de Família
     Cafarnaum
     Nunca Deixe de Lembrar
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Para muita gente, é difícil es-
quecer a dor de relacionamentos 
fracassados. Até mesmo quando a 
fila já andou e estamos com outra 
pessoa, aquela mágoa permanece. 
Para se aprofundar mais sobre o 
que acontece dentro da sua ca-
beça no processo de fazer a fila 
andar, psicólogos realizaram o pri-
meiro estudo sobre relacionamen-
tos românticos e sua relação com 
um fenômeno cognitivo famoso: 
o FAB (fading affect bias), um viés 
inconsciente que afeta a memória 
de todo mundo, e pode ser traduzi-
do para algo como “viés emocional 
do esvanecimento”, ou do “enfra-
quecimento”.

Esse nome na verdade se re-
fere a um comportamento já regis-
trado há tempos na nossa forma 
de lembrar experiências passadas: 
a tendência universal de nos es-
quecermos muito mais rápido de 
aspectos negativos do que positi-

Como o fim de namoro afeta a memória
vos de uma mesma vivência.

Começo do FAB
O FAB começa 12 horas depois 

que uma experiência acontece. Ao 
aprender a andar de bicicleta, por 
exemplo, a lembrança dos tom-
bos já começa a enfraquecer bem 
mais depressa do que as pequenas 
alegrias de se equilibrar em duas 
rodas. Isso perdura pelos 3 meses 
seguintes, de forma que o episódio 
fica guardado majoritariamente 
como um dia feliz e vitorioso, e não 
como a tarde em que você colecio-
nou hematomas e arranhões.

Esse viés cognitivo revela um 
otimismo que nós raramente asso-
ciamos à espécie humana. Esque-
cer de coisas ruins nos torna mais 
resilientes e capazes de superar 
más experiências (porque, literal-
mente, esquecemos do impacto 
delas). O FAB também explica por-
que a maioria das pessoas costu-

ma dizer que as coisas eram me-
lhores no passado – o famoso “no 
meu tempo é que era bom! ”

Memórias
O FAB é a regra geral de 

como a sua memória funciona – 
mas esse viés não vale para tudo. 
Quando vivemos um trauma muito 
grande, no entanto, é natural que 
as lembranças ruins vençam o po-
der do FAB.

Consideramos 
traumáticas todas as 
formas de (fim do) amor
No recente estudo da Univer-

sidade de Southampton, no Reino 
Unido, os especialistas se sur-
preenderam ao notar que, curio-
samente, a grande maioria dos 
relacionamentos acabam ficando 
registradas na memória aos mol-
des das experiências altamente 
traumáticas: “quando pensamos 

em relacionamentos passados, 
o bom parece não vencer. Nesse 
caso, ele é espancado pelo mau”.

Resultados
O que eles notaram é que o 

padrão parece se inverter: quanto 
o tópico é um relacionamento que 
terminou, as memórias negativas 
parecem perdurar mais que as 
positivas. É um FAB ao contrário: 
tudo que era bom desvanece pri-
meiro.

O estudo pediu a mais de 200 
homens e mulheres que descre-
vessem os eventos de um romance 
atual ou antigo, e que contassem 
quais sentimentos aquelas lem-
branças evocavam.

Pouco menos da metade do 
grupo escolheu eventos de seus 
relacionamentos existentes. Em 
média, eles relatavam mais expe-
riências positivas e elas aparenta-
vam ser bem mais marcantes do 

O término de um relaciona-
mento implica em uma mudança 
radical em nossas vidas. Pas-
samos grande parte de nosso 
tempo acostumados a conviver 
com uma pessoa, e quando ela 
não está mais presente, sentimos 
que existe um vazio em nós.

Os impactos dessa experiên-
cia ultrapassam o campo das 
emoções, e podem até mesmo 
prejudicar aspectos de nossa 
saúde física. Veja a seguir os im-
pactos que o término de um rela-
cionamento pode causar em você:

Você passa por uma 
espécie de “crise 
de abstinência”
A endocrinologista Danielle 

Ferreira revela que o término de 
um namoro pode afetar nosso 
centro de recompensa cerebral, 
decorrente de uma relação de 
vício e dependência. Isto acon-
tece porque, durante um rela-
cionamento saudável, temos o 
aumento de hormônios como a 
dopamina, ocitocina e serotonina, 
que são responsáveis pela sen-
sação de prazer e bem estar.

Quando nossa mente percebe 
que não está tendo os mesmos 
níveis destes hormônios por con-
ta do término, expressamos a fal-
ta destas substâncias de diversas 
formas. Segundo Danielle, po-
demos experienciar sensação de 
frio, tremedeira, sudorese e até 
mesmo palidez durante esta fase 
de “abstinência pós-término”.

Você fica 
mais estressado
Ao mesmo tempo em que 

hormônios positivos como a do-
pamina têm seus níveis reduzidos, 
o cortisol e a adrenalina tem seus 
níveis aumentados no organismo. 
Consequentemente, Danielle ex-
plica que acabamos ficando mais 
irritados, o que explica por que al-
gumas pessoas podem afastar-se 
de seus círculos sociais após pas-

que as negativas.
Mas essa não foi a regra para 

a maioria dos voluntários, aqueles 
que lembraram de seus casos pas-
sados. Alguns até mencionaram 
eventos legais envolvendo um ex. 
Mas o experimento foi um show 
de relatos negativos, de histórias 
que deixaram mágoas profundas. 
Quando a memória em questão 
tinha um aspecto sexual, os senti-
mentos negativos eram ainda mais 
fortes e duradouros.

No geral, quanto mais inse-
gura a pessoa se sentia, por mais 
tempo perduravam as memórias 
negativas, impedindo que o otimis-
mo incorrigível da nossa memória 
atuasse e suavizasse a superação 
do trauma. Agora você já sabe que 
pode culpar a sua cognição pela 
dificuldade de “seguir o baile” da 
próxima vez que ouvir aquela so-
frência tocando e lembrar (com 
raiva) de alguém.

E agora? Como seu corpo reage ao fim do relacionamento ?

sarem por um término.

Você pode ganhar 
ou perder peso
Segundo a endocrinologis-

ta, existe uma associação entre 
distúrbios alimentares (anoréx-
icos ou compulsivos) e quadros 
psicológicos como depressão e 
ansiedade. Estes últimos podem 
ser desencadeados a partir de 
situações como um término, que 
causam estresse em pessoas que 
já são suscetíveis a terem alter-
ações de humor severas.

Você pode ter 
suas doenças agravadas
Para Danielle Ferreira, do 

Hospital Norte D’Or, o excesso 
destes hormônios pode impedir 
a ação de substâncias como a 
insulina, aumentando o risco do 
desenvolvimento de diabetes em 

pessoas suscetíveis à doença.
A maior secreção de adren-

alina pelo corpo também pode 
provocar sensação de palpitação 
e arritmia, fazendo com que pes-
soas com problemas cardíacos 
pré-existentes sejam mais afeta-
das.

O excesso de cortisol pode 
ocasionar menor eficácia das cé-
lulas de defesa, causando também 
o enfraquecimento dos ossos, al-
terações gástricas, fraqueza mus-
cular e outros sintomas. Portanto, 
é necessário prestar atenção do 
corpo e mente durante momentos 
difíceis como este.

Você pode 
experienciar dor física
A neurocientista e biomédica 

Patrícia Bado explica que as mes-
mas regiões cerebrais relaciona-
das à dor física são ativadas pela 
dor emocional da rejeição, o que 

justifica as dores no coração que 
algumas pessoas relatam ao ter-
em uma desilusão amorosa.

“Como os seres humanos são 
seres extremamente sociais, que 
dependem de relações uns com 
os outros para sobreviverem, faz 
sentido pensar que o mesmo me-
canismo biológico da dor física 
tenha sido apropriado para a dor 
social”, explica a especialista.

Ela aponta que, de um ponto 
de vista evolutivo, indivíduos com 
maior facilidade de inserção so-
cial acabavam aumentando suas 
chances de sobrevivência. A ânsia 
por nos mantermos vivos expli-
caria por que buscamos manter 
laços com outras pessoas con-
stantemente.

Você pode 
desenvolver insônia
Para a psicóloga Lia Clerot, 

nosso sono pode ser extrema-

mente prejudicado ao terminar-
mos um relacionamento. Segundo 
a especialista, por ficarmos pre-
ocupados com o futuro, acabamos 
desenvolvendo uma ansiedade 
que afeta diretamente nossas ho-
ras de descanso.

Para a psicóloga, a tensão ao 
pensarmos excessivamente em 
formas de reconquistar nossos 
parceiros pode acabar prejudi-
cando o sono, já que não nos con-
centramos em apenas dormir.

Nosso cérebro simula 
uma espécie de “luto”
O tálamo dorsomedial e 

partes do tronco encefálico são 
algumas regiões cerebrais rela-
cionadas à angústia, e o término 
do relacionamento pode causar 
graves alterações nelas. Patrícia 
Bado explica que alguns estudos 
também mostram que o término 
ativa áreas da amígdala cerebral, 
potencializando emoções origina-
das pela separação e intensifican-
do a memória emocional.

Quando a amígdala sofre al-
terações e se conecta com outras 
regiões cerebrais, emoções de 
luto podem surgir. Quanto maior 
for a modificação neural, maior 
será a intensidade da angústia.

Você pode ficar 
desatento
As conexões cerebrais da 

amígdala com o córtex-pré-fron-
tal modulam a nossa atenção, e 
segundo a neurocientista, isto 
pode explicar por que algumas 
pessoas possuem grande dificul-
dade de concentração durante o 
período de luto pós-término.

Patrícia explica que todos es-
tes danos acontecem por proces-
sos químicos. “Grande parte de 
nossa sinapse acontece via neu-
rotransmissores. Portanto, quan-
do regiões cerebrais têm suas 
comunicações alteradas, nosso 
corpo e mente refletem este des-
balanço químico”.
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Como o fim de namoro afeta a memória

Os casos, a experiência não 
é fácil. Segundo os psicólog-
os a ajuda profissional pode ser 
necessária em alguns casos, pois 
a autoestima pode ficar abalada 
com o fim do vínculo amoroso.

Antes de aceitarmos que não 
estaremos mais com a pessoa 
amada, passamos por cinco fases 
iniciais: luto, negação, tristeza pro-
funda, raiva e culpa. Entretanto, 
não devemos encarar estas etapas 

“Está tudo bem, 
estou ótimo”
É isso, não adianta mais espe-

rnear de raiva, acabou. Sua cabeça 
finalmente processa que a relação 
chegou, de fato, ao fim. E você sof-
re, sofre muito por isso. “Vai surgir 
um desânimo profundo e penoso, 
perda de interesse no mundo ex-
terno e na capacidade de amar, di-
minuição da autoestima”, explica a 
psicóloga. Esse é o momento de se 
permitir chorar, a gente não tem 
que ser forte o tempo todo e têm 
momentos que as coisas transbor-
dam.

Dias de fúria
Fase de alerta! É aquele mo-

mento em que você começa a cul-
par a outra pessoa por todos os 
problemas do mundo. Coisas que 
podem acontecer: você vai querer 
jogar fora/queimar tudo o que faz 
lembrar o outro, vai ficar pendura-
do no telefone com os amigos fa-
lando mal do ex e até pode acabar 
ligando para o dito cujo exigindo 
explicações para o término.

Conhecendo o 
fundo do poço
Lembra que lá no início do 

término você achou que nunca 
fosse superar tudo o que estava 
acontecendo? Pois é, você con-
seguiu! “Felizmente, a irreversibil-
idade desse período é apenas uma 
sensação e a dor passa. O tempo 
vai passando e, um dia, o perío-
do difícil ficou para trás”, lem-
bra Anna. Sim, o tempo, ele cura 
(quase) tudo. Com as feridas cic-
atrizadas, você está pronto para 
se entregar ao amor de uma forma 
saudável e plena.

Vocês se encontram sem 
querer e fica aquele climão
É a primeira vez que vocês se 

veem após o término. Como agir? 
O que falar? Se a outra pessoa 

Por pior que esteja o relaciona-
mento, terminar abala qualquer um. 
Mas o fim não significa que sua vida 
deve parar. Muito pelo contrário. 
Para dar a volta por cima o mais 
rápido possível, a terapeuta Rachel 
A. Sussman dá dez dicas, listadas 
pelo site da revista americana Cos-
mopolitan. Confira.

Troque os lençóis
Compre roupa de cama nova e 

se livre da energia ruim do quarto.

Exercite-se
Melhore seu humor e relaxe 

com atividades físicas diferentes. 
Vale musculação, ioga, pilates. O 
seu corpo também agradece!

Invista na aparência
Atualizar seu look pode ajudar 

a se sentir mais sexy e desejável.

Sinta-se mal com o 
rompimento, mas 
por 15 minutos
“Obsessão sobre algo é real-

mente o caminho natural do nosso 
cérebro para lidar com a mudança”, 
disse a terapeuta Rachel. Então, 
permita-se “pirar” um pouco. No 
entanto, delimite quanto pode pen-
sar sobre o assunto de uma maneira 
saudável. Assim, ganha controle so-
bre a situação.

Faça uma limpeza 
de 30 dias
A ideia não tem relação algu-

ma com dietas malucas. A meta é 
não manter contato com o ex por 
30 dias. “Você vai superar isso mais 
rápido com contato zero. E está 
provando para si que pode viver 
sem ele”, disse a especialista.

Exclua-o
Espioná-lo só piora a situação. 

Delete-o da sua vida na internet.

Fases do fim de um relacionamento

estiver acompanhada então, a sit-
uação piora muito. Esse período 
também escancara que vocês têm 
amigos em comum demais e inev-
itavelmente vão se encontrar vez 
ou outra.

 
Você descobre que o 
fundo do poço tem subsolo
O que estava ruim piora mais 

um pouquinho. Parece que a sua 
cabeça apaga todos os momen-
tos ruins que vocês tiveram e 
começa a reproduzir como um 
filme apenas os dias maravilho-
sos vividos juntos. O sorriso e o 
cheiro da outra pessoa, as brin-
cadeiras que só vocês entendiam, 
você sente muita falta de tudo. 
“Esse processo pode representar 
um convite para nos repensar-
mos amplamente, reinvestirmos 
nossa energia e olharmos de for-
ma diferente para nós mesmos”, 
recomenda Anna.

 
Em um relacionamento 
sério com a noite
Você já negou, reclamou e 

chorou muito. Chega de sofrer, 
você acaba de entrar na fase da 
curtição. É hora de perceber que 
está solteiro. S-O-L-T-E-I-R-O. 
Agora os convites dos amigos para 
sair começam a fazer mais senti-

do e atraem a sua atenção. Você 
até consegue se divertir! Também 
passa a reparar que existem out-
ras pessoas no mundo com quem 
pode viver momentos legais. Vida 
que segue.

 
Celular com 
trava de bafômetro
Entre tantas festas, você pode 

acabar exagerando nas bebidas e 
aí já viu. Por mais que esteja bem 
com o fim da relação, o álcool pode 
fazer com que você ligue para o ex 
e acabe falando coisas sem senti-
do e que não condizem com a sua 
realidade. Para evitar esses inci-
dentes, controle com cuidado o 
quanto irá beber.

 
Pronto para recomeçar
Lembra que lá no início do 

término você achou que nunca 
fosse superar tudo o que estava 
acontecendo? Pois é, você con-
seguiu! “Felizmente, a irreversibil-
idade desse período é apenas uma 
sensação e a dor passa. O tempo 
vai passando e, um dia, o perío-
do difícil ficou para trás”, lem-
bra Anna. Sim, o tempo, ele cura 
(quase) tudo. Com as feridas cic-
atrizadas, você está pronto para 
se entregar ao amor de uma forma 
saudável e plena.

10 coisas para se fazer depois 
de terminar um relacionamento

Deixe que seus amigos 
saibam o que precisa
Fale para os seus amigos o que 

precisa. Eles podem querer mar-
car uma festa para solteiros e você 
talvez ainda não esteja preparada 
para isso.

Melhore seu ego
Faça algo um pouco assusta-

dor ou que sempre desejou, como 
aprender a surfar ou pular de bun-
gee jump. A atitude lhe trará confi-
ança.

Divirta-se com um pet
“Pesquisas mostram que a in-

teração com animais pode ajudar 
a curar emocionalmente”, afirmou 
Rachel. Se você não tem um animal 
de estimação, seja voluntária em um 
abrigo de animais ou passeie com o 
cachorro de uma amiga. Que tal?

Viaje
Fazer uma viagem que sempre 

sonhou é uma boa pedida, desde 
que não seja às pressas. É preciso 
dar um tempo para se sentir mal, 
antes que possa realmente desfru-
tar dessa fuga.

Como lidar emocionalmente com o término 
de um relacionamento

como exclusivamente negativas. 
Elas são essenciais para que en-
tendamos que podemos superar 
quaisquer obstáculos em nossas 
vidas, e que somos mais fortes do 
que imaginamos.

Para quem opta por terminar 
um relacionamento, é preciso ter 
consciência que todas escolhas 
carregam consigo consequências. 
Porém, você pode ser forte o su-
ficiente para lidar com quaisquer 

uma delas. E acima de tudo, você 
não precisa enfrentar todos os 
obstáculos sozinho: Busque apoio 
nas pessoas e coisas que ama.

Viajar e cuidar de si também 
aumentam nosso amor próprio em 
momentos que estamos fragiliza-
dos, pois mostramos compaixão 
e sensibilidade por quem somos. 
Você pode ser o seu maior aliado 
em momentos de sofrimento.

Apesar dos males psicológi-
cos representarem a maior parte 
do sofrimento, nós também so-
mos acometidos por danos físi-
cos, causados por desregulações 
hormonais, por exemplo. Portanto, 
para potencializar o bem estar, os 
profissionais da saúde mental in-
dicam que você  deve realizar ativ-
idades aeróbicas, como a dança e 
a caminhada, pois estas liberam 
hormônios ligados à felicidade.
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Este olhar lindo, com a cor do céu, agarrado na perna da mãe é o Ga-
briel Rodrigues Lazzarotto 

Birras e chiliques acontecem 
diariamente e estão entre os pi-
ores momentos do dia de um pai 
ou uma mãe. Com frequência, a 
maioria dos pais não sabe como 
lidar com essa situação e acaba se 
deixando levar pela criança, tor-
nando-se agressivo ou se sentin-
do um péssimo pai. Mas será pos-
sível que uma simples pergunta 
possa desarmar uma criança em 
um momento de birra?

A jornalista Fabiana Santos é 
casada e tem dois filhos, Felipe, 
de 11 anos, e Alice, de 5. No blog 
Tudo sobre minha mãe, ela fala 
sobre o seu dia-a-dia na missão 
de educar os dois pequenos. E 
foi ali que ela compartilhou uma 
fórmula sugerida pela psicóloga 
infantil Sally Neuberger, que at-
endeu Alice porque a pequena 
estava com dificuldades em suas 
primeiras semanas na escolinha.

“A psicóloga me explicou 
que precisamos fazer a criança 
se sentir respeitada, no sentido 
de darmos valor ao que elas es-
tão sentindo. E assim, na hora de 
uma crise, seja porque motivo for, 
uma criança a partir dos 5 anos de 
idade precisa ser atendida no sen-
tido de pensar e achar a respos-
ta sobre o que está acontecendo 
com ela”, conta Fabiana. “Isso 
desmonta a criação de caso”.

“De forma mais objetiva: 
quando um chilique começar – 
seja porque o braço da boneca 
saiu do lugar, seja porque está 
na hora de dormir, seja porque o 

Seu filho gosta de brincar 
com slime? A massinha gosmen-
ta e grudenta virou febre entre as 
crianças e dominou as escolas na 
hora do recreio. Apesar de colori-
da e divertida, um estudo mostrou 
que ela pode ser um grande 
depósito de bactérias.

Os alunos do 7º ano do colé-
gio Marista Londrina, junto com a 
professora Bárbara Gionco Cano, 
analisaram algumas amostras de 
slime durante a aula e o resultado 
mostrou que o brinquedo contem 
bilhões de bactérias de diferentes 
espécies!

O número de microrganismos 
se aproximou daqueles encontra-
dos em celulares, que apresentam 
bactérias fecais em 1 a cada 6 eq-
uipamentos, e no dinheiro, pois 
cada cédula está 80% contami-
nada. “A principal preocupação é 

Como acabar com a birra com uma so pergunta

dever de casa não saiu do jeito 
que ela queria, seja porque ela 
não quer fazer uma tarefa – seja 
o motivo que for, podemos fazer a 
seguinte pergunta para a criança, 
olhando nos olhos dela e com 
bastante calma: ‘Isto é um prob-
lema grande, um problema médio 
ou um problema pequeno?’”, ex-
plica a mãe.

Problemas pequenos
A pergunta tem mudado a 

forma como Fabiana administra 
as birras de Alice – que está am-
adurecendo graças a essa sim-
ples dica. “Eu poderia dar vários 

exemplos onde tenho usado essa 
perguntinha nos últimos tempos. 
Um deles foi na hora de escolher 
a roupa para ir a escola (aqui não 
tem uniforme)”, conta Fabiana.

“Muitas vezes minha filha 
faz aquela cena para escolher a 
roupa. Para resumir: ela queria 
uma calça, a preferida dela estava 
lavando, começou o chororô e eu 
firme: ‘Alice, isso é um problema 

grande, médio ou pequeno?’ Ela, 
sem graça, olhando para mim, 
falou baixinho: ‘Pequeno’”, relata 
a mãe.

“Eu mais uma vez expliquei 
que já sabíamos que problemas 
pequenos são fáceis de resolv-
er. Pedi sugestão de como re-
solveríamos aquele problema pe-
queno (aprendi que é importante 
dar tempo para ela pensar e re-

sponder) e ela: ‘Escolhendo outra 
calça’.  E eu acrescentei: ‘E você 
tem mais de uma calça para escol-
her’. Ela sorriu e foi buscar outra 
calça. Dei meus parabéns por ela 
ter resolvido o próprio problema 
porque, claro, valorizar a solução 
é uma parte imprescindível para 
fechar a história”, conta Fabiana.

“Um problema pequeno 
sempre é rápido e tranquilo de 
resolver. Algum que ela consid-
era médio muito provavelmente 
será resolvido, mas não na mes-
ma hora, e ela vai entender que 
há coisas que precisam de algum 
desdobramento para acontecer. 
Se um problema for grave – e ob-
viamente que grave na cabeça de 
uma criança não pode ser algo a 
ser desprezado mesmo que para 
a gente pareça bobo – talvez seja 
preciso mais conversa e atenção 
para ela entender que há coisas 
que não saem exatamente como a 
gente quer”, explica ela.

Fabiana garante que as res-
postas de “problema pequeno” 
ganham de disparada sobre as 
outras. “Já teve vezes em que 
Alice foi sincera em dizer: ‘Acho 
que isso nem é um problema, 
mamãe’”, conta. “Agora Alice até 
ri envergonhada com o início de 
um chilique sem sentido”.

Slime: massinha colorida pode ter bilhões de bactérias
O estudo foi feito por um colégio brasileiro

que esses brinquedos podem fun-
cionar como um armazenamento 
silencioso de micro-organismos”, 
conta Bárbara.

Mas o pediatra Dr. Claudio 
Len, pai de Fernando, Beatriz e 
Silvia, explicou que os brinquedos 
não ficam supercontaminados. 
“É uma ideia errada que as pes-
soas têm. A chance de pegar uma 
doença só existe quando uma 
criança que já está contaminada 
pega um brinquedo e logo depois 
outra tem um contato muito dire-
to, como lambendo”, ilustra.

Bactérias que podem con-
taminar não ficam em superfícies 
não orgânicas, mas se uma cri-
ança doente espirra e tosse em 
um brinquedo, aí sim pode ac-
ontecer. “Você não pode pegar 
doenças de objetos, só se tiver 
matéria orgânica nele, como sali-

va, muco, fezes”, tranquiliza o Dr. 
Claudio.

Além disso, se um brinque-
do cai no chão, você deve limpar 
apenas por causa da presença de 
sujeira, pó, poeira, porém não há 
chance de contaminação por bac-
térias nocivas. Mas, fique de olho 
onde cai! Por exemplo, se você 
estiver em um parque e o baldin-
ho do seu filho cair em um cocô 
de cachorro, pode ter chance de 
contaminação, porque é matéria 
orgânica.

Para prevenir, o colégio 
Marista Londrina orienta os 
alunos a lavarem as mãos sempre 
que tiverem atividades com slime 
e manter hábitos de higiene! O 
resultado do trabalho dos alunos 
está exposto no Colégio para out-
ros alunos terem acesso ao estu-
do.

Os alunos do 7º ano do colégio Marista Londrina, junto com a professora Bárbara Gionco Cano, analisaram algumas amostras 
de slime durante a aula e o resultado mostrou que o brinquedo contem bilhões de bactérias de diferentes espécies

Com frequência, a maioria dos pais não sabe como lidar com uma situaçao de birra e acaba se deixando levar pela criança, 
tornando-se agressivo ou se sentindo um péssimo pai
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Segura na patinha e pode confiar! Nossos médicos são especiali-
zados e experientes em cirurgias em geral. 

Aqui na Simpaticão além de profissionalismo, tratamos nossos 
clientes como se fossem filhos

COLUNISTA

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

O pequeninho Ivar, posando para a foto da mamae Debora Mat-
tiello

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

Cachorros são incríveis. An-
imados, divertidos e alegres, es-
ses pets mudam a vida de seus 
tutores, e é impossível imaginar 
o dia a dia sem eles. Com sua fe-
licidade e euforia, eles  aliviam 
qualquer cansaço ou tristeza! 
Mas, infelizmente, pode aconte-
cer deles terem depressão, an-
siedade e estresse e nesses mo-
mentos, é importante saber se um 
remédio como floral para cachor-
ro funciona.

Muitos fatores podem influ-
enciar o humor dos cachorros. 
Mudanças no lar, uma rotina pou-
co saudável, falta de exercícios, 
e até mesmo os sentimentos do 
próprio tutor! Naturais e pou-
co invasivos, os florais são uma 
boa alternativa como tratamento 
complementar. Mas como fun-
ciona floral para cachorro? Veja a 
resposta para essa e outras per-
guntas!

Origens dos 
Florais de Bach
Os florais foram inventados 

pelo Dr. Edward Bach, aproximad-
amente, em 1930. O Dr. Bach era 
um médico muito conhecido em 
Londres quando abandonou sua 
clínica para estudar as flores, seus 
efeitos e propriedades. Sua in-
tenção era buscar uma medicina 
que auxiliasse a saúde emocional.

Assim, separou 38 flores que 
auxiliavam em diversos estados 
emocionais, como tristeza, timi-
dez e ansiedade. Além de serem 
benéficos para humanos, os flo-
rais de Bach podem funcionar em 
cachorros e em outros pets, auxil-
iando na saúde de nossos amigos.

Como funcionam 
os florais?
Os florais são medicinas nat-

urais. A essência de diferentes 

Floral para cachorro funciona? 

flores é extraída e utilizada para 
tratar problemas emocionais. 
Esta essência pode ser utilizada 
pura ou diluída, sozinha ou combi-
nada, dependendo do tipo de en-
fermidade que se está cuidando. 
Basta pingar algumas gotinhas na 
língua do cachorro para observar 
seus resultados.

Para os cachorros mais agi-
tados, que não gostam de ingerir 
remédios, o floral também uma 
boa opção. Nesses casos, pro-
cure diluir o remédio na água do 
pet. Acredite, ele irá tomar o floral 
sem nem perceber!

Floral para 
cachorro: quando 
é indicado
Os florais auxiliam exclusiva-

mente na saúde emocional. Por 
isso mesmo, embora possam ser 
usados como tratamento com-
plementar, diminuindo a ansie-
dade em caso de dor, seu uso é 
recomendado para problemas 
comportamentais, não físicos.

Entre as situações mais co-
muns para uso de florais estão: 
mudança de casa, a chegada de 
um bebê, a adoção de um novo pet, 
saudade do tutor, etc. Também há 
casos mais crônicos, como agres-
sividade, medos ou ansiedade por 
separação. Seja como for, o floral 
pode ajudar nosso pet, melhoran-
do seu bem estar nas seguintes 
ocasiões:

Adaptação;
Adestramento;
Agressividade;
Ansiedade;
Automutilação;
Depressão;
Estresse;
Latido excessivo;
Medos,
Síndrome do abandono.
Caso seu filho de quatro pa-

tas esteja passando por qualquer 
um desses problemas, converse 
com um veterinário sobre a possi-
bilidade de uso dos florais!

Vantagens e benefícios
Que o floral auxilia em diver-

sos problemas que afligem nos-
sos amigos, agora você já sabe. 
Mas quais as vantagens deste 
tratamento? É o que você pode 
estar se perguntando.

Além de ser completamente 
natural e nada invasivo, o floral 
não possui contraindicações. Por 
isso, essa terapia é tão recomen-
dada como uma medicina com-
plementar. Os florais também po-
dem ser úteis para viagens, festas 
de ano novo e outros períodos es-
tressantes para o cachorro, sem 
correr o risco de sedá-los com 
uma medicação forte.

Afinal, floral para
cachorro funciona?
Apesar de existirem con-

trovérsias quanto à eficácia dos 
florais, cada vez mais veterinári-
os e tutores do mundo todo vêm 
comprovando seus benefícios 
para a saúde mental dos cães. 
Vale lembrar, no entanto, que o 
floral não substitui remédios vet-
erinários, e não é indicado para 
males físicos.

O tratamento também deve 
ser acompanhado de uma rotina 
saudável, com alimentação bal-
anceada, exercícios e muita brin-
cadeira. Em casos de problema 
de comportamento, o ideal é que 
o uso de florais seja acompanha-
do de adestramento. Mas lem-
bre-se, para saber se pode dar 
floral de humano para cachorro, 
pergunte ao médico-veterinário.

Ah! E por não ter contrain-
dicações, o floral é indicado para 
cachorros de todas as idades!

Os florais auxiliam exclusivamente na saúde emocional. Por isso mesmo, embora possam ser usados como tratamento com-
plementar, diminuindo a ansiedade em caso de dor, seu uso é recomendado para problemas comportamentais, não físicos
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