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Passou o dia dos namorados 
sozinho? Tá em tempo!

Dia dos Namorados e Santo Antônio em sequên-
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Maria da Paz desconfia que Rock 
tenha furtado a estátua e Ellen comen-
ta sobre Régis. Camilo e Vivi reatam 
o namoro. Maria da Paz fala com Jô 
sobre sua desconfiança de Rock. Kim 
invade o apartamento de Márcio. Régis 
vende a estátua roubada de Maria em 
um antiquário para quitar sua dívida. 
Maria da Paz acusa Rock de ter lhe 
roubado e Eusébio se revolta. Rock 
confronta Jô e afirma que descobrirá 
seus planos. Fabiana e Rock combinam 
um encontro. Abel convida Britney 
para sair. Maria da Paz pede que Zé 
Hélio a ajude a fazer as pazes com sua 
família. Rael promete a Nilda que aten-
tará contra a vida de Maria da Paz. Lin-
da comenta com Vivi que Camilo pediu 
um jantar especial. Rock leva Fabiana 
para um motel. Rael atira contra Maria.

Lidiane aceita dançar com Quin-
zão, e o casal acaba vencendo o con-
curso. Dandara deixa claro a Quin-
zinho que seu casamento acabou. 
Quinzinho cancela a viagem com 
Vanessa. Catraca se apaixona pela 
Cantora Mascarada, sem saber que é 
Kika. Gisela e Patrick se reconciliam. 
Lidiane e Quinzão se beijam. Raimun-
do e Janaína passam a noite juntos. 
Mercedes demite Lidiane. Álamo 
aposta nas previsões de Adelaide para 
sua nova coleção. Após uma passagem 
de tempo, Manu e João fazem sucesso 
na tevê, e Jerônimo se revolta.

Missade e Helena se desenten-
dem, e Padre Zoran tenta apartar as 
duas. Missade não perdoa Laila por 
não ter lhe contado sobre a gravidez 
de Helena. Davi revela a Cibele que é 
militar em Israel e é contra o casamen-
to de Sara com Ali. Cibele se afasta de 
Davi. Missade confronta Elias, sai de 
casa e pede a Padre Zoran para passar 
um tempo no Instituto. Paul provoca 
um acidente com o carro em que estão 
Elias e Helena. Cibele desabafa com 
Martin e Benjamin sobre Davi. Elias 
implora para que Faruq salve a vida de 
Helena e do bebê.

Inicia a semana sob a frequência 
da Lua crescente, e isso afeta os valores 
filosóficos, os estudos e contato com no-
vas culturas. A sua fé deve ser exercida 
com entendimento da experiência por 
que vem passando. Está em condições 
de tomar decisões elaboradas para focar 
metas futuras e também para promover 
os estudos e viagens. Deve dar atenção 
aos exageros e julgamentos existentes 
entre as pessoas de sua convivência. 
A falta de discernimento pode causar 
mal-estar entre as pessoas. Busque pon-
derar e entender que todos os envolvidos 
transitam um processo em que a maturi-
dade deve ser alcançada, inclusive você! 

Inicia a semana sob a frequência 
da Lua crescente, e isso afeta a sua im-
agem e pede de você posturas. Deve dar 
atenção ao seu comportamento e como 
está conduzindo as relações, tanto no 
próprio relacionamento afetivo quanto 
profissional, no caso de sociedades e 
parcerias, porque se apresentam confu-
sas e cheias de julgamentos. Vai sentir 
um desgaste para lidar com a demanda 
de situações cuja resolução depende de 
você. Mas o céu favorece o desenvolvi-
mento pessoal, principalmente para 
ancorar as competências e talentos. O 
seu esforço será recompensado. É você 
quem dita as prioridades! 

Inicia a semana com a necessi-
dade de organizar assuntos pessoais e 
avaliar o quanto está feliz com as ativ-
idades que vem desenvolvendo. Deve 
prestar atenção aos exageros e des-
perdícios financeiros, principalmente 
para concretizar planos que tocam o 
seu bem-estar, o lazer e os afetos. Os 
exageros também podem ser dire-
cionados a experiências com filhos, e 
isso acaba afetando o seu dinheiro e 
questões com documentos. Mas o céu 
lhe dá condições de seguir com mais 
segurança e estrutura. Os estudos ou 
viagens exercem em você novas pontes 
de estrutura profissional.

Inicia a semana sob a frequência 
da Lua crescente, e isso afeta as suas 
metas futuras e a sua atuação profis-
sional. É importante analisar de que 
forma deseja atuar com as responsabil-
idades e planos mais elaborados. O céu 
pede atenção com documentos e com o 
excesso de tarefas que necessitam de 
ordem. É importante avaliar em quem 
deposita a sua confiança. Mas o céu 
favorece o planejamento financeiro e a 
realização de planos elaborados para 
o futuro. É imprescindível ponderar e 
filtrar. Você está com dificuldades para 
filtrar os sentimentos e avaliar o que é 
bom para você neste momento.

Inicia a semana sob a frequência 
da Lua crescente, e isso afeta os recur-
sos financeiros. É necessário avaliar os 
exageros e negligências que afetam 
os seus rendimentos. Fique também 
atento a documentos e situações que 
necessitam ser organizados. Mas é uma 
semana produtiva no trabalho, com re-
sultados sólidos. O esforço e a sua ded-
icação tomam forma. Está difícil para 
você alcançar os objetivos do cônjuge. 
O cenário também aponta um vazio ou 
algum tipo de afastamento. Mas a ex-
periência pode se relacionar apenas aos 
interesses do cônjuge. Busque entend-
er como isso se manifesta para você.

É uma semana importante para 
definir situações em seu trabalho. Deve 
dar atenção a documentos ou erros por 
causa de regras. Por outro lado, é uma 
semana muito produtiva para concre-
tizar metas trabalhosas e estabelecer 
contatos comerciais com autoridades. 
Você vem sendo exigido a eliminar sit-
uações de sua vida, com pessoas nas 
quais depositou a sua confiança. Essa 
experiência é cármica, e você precisa 
fazer isso com consciência das mu-
danças internas que transformaram 
o seu campo emocional e energético. 
A pessoa amada está em busca de re-
sultados das metas profissionais.

Inicia a semana sob a frequência da 
lua crescente e isso afeta as amizades, 
os projetos e as atividades que executa 
em grupo. É necessário dar atenção às 
informações que circulam, porque ex-
istem negligências e exageros que prej-
udicam as relações com algumas pes-
soas. É necessário filtrar as informações 
e avaliar os recursos financeiros. Talvez 
você precise se preparar um pouco mais 
para explorar o seu conhecimento para 
interagir com as informações de outro 
jeito. Mas um ângulo favorável com Sat-
urno aborda um auxílio de uma pessoa 
que o ajuda a interagir com os projetos, 
dando forma às suas ideias.

Inicia a semana sob a frequência 
da Lua crescente, e isso afeta consider-
avelmente as relações com as pessoas 
de sua convivência e os parentes. Ex-
istem situações confusões e distorções 
que podem gerar fofocas e intrigas. É 
necessário fazer uma avaliação para 
tirar conclusões verdadeiras. Por outro 
lado, você é levado a tomar decisões 
importantes com uma pessoa que co-
labora para o seu desenvolvimento, 
tanto pessoal quanto comercial. É uma 
semana positiva para resolver pendên-
cias e tomar decisões assertivas. At-
enção com as palavras e trâmites com 
documentos.

Inicia a semana sob a frequência da 
Lua crescente, e isso afeta o relaciona-
mento. O céu favorece a concretização 
de projetos em comum, e vejo disponi-
bilidade para tomar decisões maduras. 
Mas é necessário perceber as expecta-
tivas que estão depositadas na pessoa 
tocada ou inseridas na experiência de 
uma forma camuflada. Você passa por 
uma fase de dificuldades para lidar com 
os sentimentos, e isso aumenta a sua 
vulnerabilidade. Com equilíbrio, busque 
construir pontes sólidas com entendi-
mento dos sentimentos que pairam en-
tre vocês. É uma semana muito impor-
tante para o relacionamento.

Inicia a semana sob a frequência de 
da Lua crescente, e isso afeta o seu emo-
cional. Terá a necessidade de aquietar 
a alma e avaliar como deve agir em seu 
trabalho e na rotina. O céu apresenta uma 
série de tarefas que devem ser executa-
das, e você deve dar atenção a negligên-
cias de informações que podem causar 
problemas com documentos e afetar a 
sua relação com as pessoas próximas. 
Mas o céu lhe dá condições de organizar 
a vida, principalmente as questões famil-
iares que exigem de você maturidade e 
novas condutas. Busque nesta semana 
respirar fundo, manter a calma e priorizar 
as atividades que estão em seu alcance.

Inicia a semana sob a frequência da 
Lua crescente e será levado a organizar 
assuntos domésticos e familiares. É impre-
scindível dar atenção a suas posturas e dis-
torções que envolvem a sua imagem. Está 
sendo afetado negativamente por causa de 
julgamentos e exageros manifestados por 
você mesmo. Busque entender a experiên-
cia pela qual vem passando com equilíbrio 
e sabedoria. Mas o céu colabora para or-
ganizar trâmites comerciais ou estruturais 
para a casa e para as relações familiares. 
O céu favorece investimentos e aplicações 
financeiras. Mas antes de tudo, busque 
avaliar “as situações” com realidade e con-
gruência dos fatos que o cercam.

Inicia a semana sob a frequência 
da Lua crescente, e isso afeta os re-
cursos guardados, o dinheiro de outra 
pessoa e mudanças que deseja realizar 
e que exigem de você desapego de sit-
uações e pessoas. Vai sentir a necessi-
dade de se posicionar com pessoas que 
estão financeiramente ligadas a você, 
sejam sócios, parceiros, o cônjuge ou 
com experiências que se relacionam 
com essas condições. O céu lhe oferta 
condições para resolver a situação, mas 
ao mesmo tempo você vai perceber que 
não é tudo que está ao seu alcance. É 
necessário exercitar o desapego para 
obter progresso.

João e Poliana não conseguem 
se entender e continuam brigados. 
Verônica tem a ideia de um novo 
projeto para o CLP, e conta a Arlete. 
Ruth acata, mas não concorda com 
a exigência feita por Pendleton. 
Utilizando a tecnologia, Pendle-
ton sequestra Lindomar para fazer 
algumas perguntas sem que seja 
descoberto. Marcelo pede ajuda a 
Roger para descobrir mais infor-
mações sobre Pendleton. Debora 
vai buscar as malas na casa de Lu-
isa, e se convida para jantar. Yas-
min tenta convencer Luigi a fazer 
algo de diferente juntos. O Clube 
MaGaBeLo aparece de surpresa na 
casa de Sr. P, e o confronta sobre a 
existência de OTTO.Arlete percebe 
que as estátuas que ganhou de pre-
sente de casamento, não estão mais 
em sua casa. Arlete avisa Vini que 
não consegue encontrar Lindomar. 
Poliana vai até a casa de João para 
se desculpar, mas Filipa a dispensa 
sem ele saber. Para saciar a curiosi-
dade das crianças, Pendleton apre-
senta OTTO ao Clube MaGaBeLo, 
que escutam um grito de socorro 
ao sair.

22 de dez. a 20 de jan.

23 de ago. a 22 de set.

21 de abr. a 20 de mai.

22 de nov. a 21 de dez.

22 de jul. a 22 de ago.

21 de mar. a 20 de abr.

23 de out a 21 de nov.

21 de jun. a 21 de jul.

20 de fev. a 20 de mar.

23 de set. a 22 de out.

21 de mai. a 20 de jun.

21 de jan. a 19 de fev.

Na última semana, o jornal-
ista Mauro Naves foi afastado 
da cobertura esportiva da Rede 
Globo, com direito a esculacho 
público no Jornal Nacional.

A versão oficial, corrobora-

Mauro Naves é sócio de advogado 
que traiu suposta vítima de Neymar

da pelo repórter, é a de que te-
ria sido punido, apenas, por for-
necer ao advogado José Edgard 
Bueno o telefone do pai de Ney-
mar, com anuência do próprio.

Nos bastidores, comenta-se 

que Naves, em verdade, tentou 
abafar o escândalo.

José Edgar que apresentou 
a modelo Najila Trindade a Ney-
mar (para depois traí-la), difer-
entemente da versão de que o 
casal se conheceu através de 

aplicativo de namoro.
José Edgar (ex-advoga-

do de Najila), Mauro Naves 
(repórter da Globo) e (tudo in-
dica que) Neymar  são sócios 
de um restaurante Paris 6 de 
Campinas.

Mauro Naves e o ex-advogado  de Najila  aparentemente são sócios em restau-
rante

Neymar presente na inauguração do Paris 6 da Haddock Lobo, de propriedade 
do ex-advogado da mulher que o acusa de estupro e do jornalista Mauro Naves
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Com o friozinho da Serra 
Gaúcha, nada melhor que um ca-
checol para se manter quente. A 
peça que está sempre na moda, 
é essencial nos dias de inverno e 
as marcas criam cada vez mais 
modelos diferentes. 

Qual a diferença 
de echarpe e cachecol?
Apesar de bem parecidos 

as peças têm lá suas diferenças. 
O cachecol por exemplo, é mais 
estreito e comprido e geral-
mente é feito com um tecido 
mais quentinho e pesado como 
o crochê, lã grossa ou algodão. 
A intenção dele é proteger do 
frio, por isso nos dias de inver-
no mais rigoroso o cachecol é o 
ideal.

Já as echarpes apesar de 
parecidas com os cachecóis, 
tem o formato retangular e são 
bem compridas, porém com 
uma diferença, o tecido com que 
são feitos é mais leve tipo seda e 
algodão. Elas são mais versáteis 
pois possuem uma infinidade de 
estampas e cores que facilitam 
compor diversos looks.

Deixando o look quentinho no inverno
Como usar?
Os cachecóis combinam em 

dias mais frios e sem combina-
das com trajes de cores neutras, 
valorizam e chamam a atenção 
para o rosto. As echarpes dão um 
toque charmoso em dias de tem-
peraturas mais amenas e podem 
até ser usadas em looks mais 
formais, e se usadas soltas, com 
estamparias divertidas, deixam o 
visual despojado e leve. Portan-
to o ideal é ter as duas versões, 
echarpes e cachecóis pois uma 
complementa a outra conforme 
as estações vão mudando.

Usos e nós
Uso clássico do cachecol: 

dobre ele ao meio em todo o seu 
comprimento, coloque-o ao pe-
scoço e passe uma das pontas 
pela abertura criada. Funciona 
com uma grande variedade de te-
cidos e fica bem tanto por dentro 
de um casaco quanto por fora.

O cachecol pode ser usado 
também como se fosse um xale 
nos dias em que o uso de um 
casaco mais pesado é dispensa-
do.

Outro efeito que pode ser 
criado é juntando as pontas do 
cachecol, criando uma espécie de 
círculo e usá-lo como um colar.

Para as mulheres que gostam 
do tradicional, basta apenas dar 
uma volta no pescoço, deixando 
uma ponta longa na frente e outra 
longa nas costas.

Com blusas de gola alta e 
volumosas, deve ser evitado en-
rolar o cachecol no pescoço, para 
não aumentar o volume, e deixar 
ele cair levemente nos ombros.

Com blusa de gola rolê, mais 
justinha no pescoço, ele pode ser 
usado com duas voltas no pe-
scoço, ficando mais curto.

Com blusas sem gola, para 
dar um arremate ao traje, o ca-
checol pode ser usado com uma 
faixa mais justa no pescoço, im-
itando uma gargantilha, com as 
pontas mais longas na frente.

Outra maneira de usá-lo é 
com um nó de gravata, se o tecido 
for mais fino.
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Muitas vezes a boca pas-
sa por despercebida nos cui-
dados diários, porém, quando 
essa região não recebe os cui-
dados necessários, ela pode ficar 
ressecada durante as estações 
mais frias até mesmo perder a 
coloração original. 

A notícia boa é que os cui-
dados com os lábios estão em 
evidência no mundo da beleza. 
Blogueiras e marcas estão incen-
tivando cada vez mais o cuidado 
com essa região e há também di-
versos tratamentos naturais para 
essa área.

Esfoliação
Uma vez por semana é im-

portante fazer uma boa esfo-
liação nos lábios, já que ela re-
move as células mortas e peles 
soltas da região, deixando a boca 
mais lisa e uniforme. A esfoliação 
deve ser feita com muito cuidado 
e atenção, pois quando realizada 
em excesso, em vez de remov-
er as células, a esfoliação acaba 
traumatizando a área e gerando 
lesões. Além disso, é importante 
utilizar sempre produtos espe-
cíficos para a área. 

Hidratação
Como qualquer outra par-

te do corpo, os lábios também 
sofrem com o ressecamento, in-
flamações e envelhecimento pre-
coce. Os lip balms são a melhor 

Lábios bonitos e hidratados: cuidados 
para manter a região impecável

opção para promover uma boa 
hidratação. Alguns outros batons 
também possuem propriedades 
hidratantes. 

Os balms labiais possuem 
muitas propriedades hidratantes, 
como manteigas, óleos, antiox-
idantes, vitamina E, colágeno e 
outras substancias que ajudam 
a hidratar os lábios rapidamente. 
Uma boa dica e prestar atenção 
e verificar o rótulo do produto, já 
que ele não deve conter fragrân-
cias ou petrolado em sua fórmula. 

Proteção
Como toda a pele, os lábios 

também sofrem com os danos 
causados pela exposição ao sol, 
que pode levar ao surgimento de 
manchas, rugas, ressecamento e 
até mesmo câncer nos lábios. Por 
isso, é de extrema importância 
aplicar protetores solares labiais 
de, com no mínimo, fator 30, que 
devem ser aplicados a cada duas 
horas. 

Beber água
Uma das principais causas do 

ressecamento dos lábios é a de-
sidratação e por isso é recomen-
dado que se consuma água numa 
faixa de dois litros por dia. Isso, 
além de manter o corpo mais hi-
dratado é uma forma de promov-
er a manutenção da umidificação 
dos lábios, os deixando mais ma-
cios. 

Como qualquer outra parte do corpo, os lábios também sofrem com o resseca-
mento, inflamações e envelhecimento precoce

A maquiagem para academia 
ainda desperta dúvidas sobre o 
que é ou não recomendado para 
se usar. O que é fato é que a make 
para malhar exige cuidados ex-
tras para garantir que o excesso 
de suor em contato com os cos-
méticos não cause nenhuma irri-
tação na pele.

Além de manter a saúde der-
matológica em dia, ninguém quer 
ficar borrada depois de um treino 
pesado, não é mesmo? Portan-
to, é essencial saber o que evitar 
para manter o visual intacto mes-
mo depois daquela aula de fun-
cional ou musculação. Mais im-
portante ainda é conhecer quais 
são os melhores e mais indicados 
produtos de maquiagem para a 
academia.

Considerando que os treinos 
envolvem muita transpiração e 
esforço físico, o recomendado 
é utilizar sempre maquiagens 
leves na academia. Glitter, som-
bras e batons coloridos não são 
apropriados nesse ambiente, pois 
certamente vão impedir a pele de 
respirar no momento em que ela 
mais precisa.

Felizmente existem alguns 
produtinhos, cuidados e segre-
dos que são seus aliados. Com 
eles será possível potencializar 
o bem-estar da derme, esconder 
imperfeições, evitar craquelados 
e borrões, além de valorizar os 
traços. 

Tonificar o rosto 
antes da make
Os cuidados com a pele são 

essenciais independentemente 
de qual tipo de produção você 
vai fazer. No caso da maquiagem 
para academia, é importante fo-
car em produtos menos oleosos 
e com mais propriedades que fa-
voreçam a respiração da pele.

Use um tônico adstringente 
para cumprir essa missão de 
skincare é ideal antes da make da 
malhação. Ele é indicado para to-

PRODUÇÃO FITNESS

Dicas de maquiagem para academia

dos os tipos de pele, fecha os po-
ros e oxigena o rosto, potenciali-
zando a hidratação e controlando 
a oleosidade.

Base resistente à água
Para quem não abre mão da 

base nem na academia, o aca-
bamento mate uniformiza a pele. 
A fórmula oilfree evita o entu-
pimento dos poros, e por ser 
resistente à água, permite re-
alizar os exercícios da academia 
sem a necessidade de retocar a 
maquiagem. 

Máscara de cílios 
à prova d’água
Como o ideal é não usar som-

bras na make para a academia, 
vale incrementar a maquiagem 
com uma máscara de cílios bem 
volumosa, não esquecendo que 
ela precisa ser à prova d’água 
para não borrar e nem escorrer. 

A mesa regra vale para o de-
lineador. Ele também está libera-
do, desde que seja resistente ao 
suor e de longa duração. Tanto o 
delineador quanto o rímel são re-
sponsáveis pelo charme da make, 
por isso não podem sair logo 
nos primeiros minutos de tran-
spiração.

Liptint e lipbalm
Batons fortes e com cores 

impactantes são realmente lin-
dos, só que não combinam com 

um espaço para ginástica. Pro-
dutos assim podem craquelar, 
deixar os lábios ressecados e até 
mesmo manchar os dentes quan-
do menos se espera. Por isso, o 
ideal é guarda-los para usar de-
pois do treino. 

Na maquiagem para academ-
ia, o lipbalm não pode faltar, já 
que é um ótimo momento para 
aproveitar para hidratar os lábi-
os. O liptint também é uma ótima 
pedida, já que ele dá uma cor-
zinha natural de saúde, mas sem 
exageros. 

Spray fixador
Mesmo para trinos que duram 

apenas uma hora, muitas vezes é 
necessário emendar algum outro 
compromisso após o treino. Então, 
que tal reaproveitar a maquiagem 
da academia garantindo que ela 
dure o dia todo? Para isso, bas-
ta apenas algumas borrifadas de 
spray fixador sobre a maquiagem 
finalizada. 

Como todos os produtos sug-
eridos para maquiagem para ac-
ademia possuem uma cobertura 
leve e uma alta duração, essas 
dicas permitem que esse tipo de 
maquiagem seja usada diaria-
mente sem agredir a pele e sem ri-
sco de borrar e nem craquelar. Para 
quem gosta de se sentir maquiada 
em todos os lugares mas gosta de 
praticidade e funcionalidade, essa 
é a produção ideal. 

Considerando que os treinos envolvem muita transpiração e esforço físico, o recomendado é utilizar sempre maquiagens 
leves na academia

Para ir direto da academia para outros compromissos, basta apenas umas borri-
fadas despray fixador
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 A cor azul viva e chamativa 
do anil é poderosa para afastar 
espíritos de baixa vibração e en-
ergias negativas de dentro de 
um ambiente. Eles se acumulam 
nos cantos da casa deixando a 
casa com energia pesada, e colo-
cando para baixo as pessoas que 
vivem ali.

O anil afasta os espíritos que 
vivem no Umbral (que é como um 
purgatório para os espíritos que 
não conseguiram evoluir e per-
turbam os vivos) não por causa 
das suas propriedades minerais 
mais sim pela sua cor azul forte 
que purifica o ambiente, eleva e 
protege a alma.

Quando há brigas dentro de 
casa, discórdia elas ficam no lo-
cal atrapalhando e o Anil é um 
ingrediente muito poderoso, 
melhora o astral das pessoas que 
moram ali, acaba com brigas,lim-
pando contra feitiços & coisas 
mandadas.

Como faz
Antes de começar o seu ritu-

al de limpeza espiritual, você 
precisa tampar o seu plexo so-
lar, o chakra que fica localiza-
do no umbigo. Os espíritos de 
baixa vibração nos visualizam e 
têm acesso a nós através desse 
chakra, se nós o tampamos, eles 
não conseguem nos alcançar.

Por isso, 3 dias antes da 
limpeza, tampe o seu umbigo 
com um esparadrapo e man-
tenha-o tapado.

Faça uma faxina completa do 
ambiente a ser purificado. Tire 
toda a sujeira e também livre-
se de acúmulos, objetos que não 
têm utilidade, objetos quebra-
dos, roupas velhas sem uso, etc.

Encha um balde com dois 
litros de água e acrescente uma 
colher de sopa de anil. Misture 
até diluir.

Pegue um pano limpo, de 
preferência novo que ainda não 
tenha sido utilizado e mergulhe 

Como fazer limpeza espiritual com anil

na água com anil. Torça o pano 
e esfregue-o nos azulejos, no 
chão, no batente das portas, que 
são locais onde os espíritos do 
umbral costumam se alojar.

Feito isso, você deve durante 
um mês inteiro rezar em voz alta 
salmos bíblicos de sua preferên-
cia ou mensagens de energia 
positiva. Acenda velas e incensos 
lilás ou violeta bem perfumados, 
essas cores são conhecidas por 
transmutar energias negativas 
em positivas.

Limpeza espiritual 
pessoal com anil
É possível também prote-

ger-se dos maus espíritos com 
um banho de anil.

Antes de começar o seu ritu-
al de limpeza espiritual, você 
precisa tampar o seu plexo so-
lar, o chakra que fica localiza-
do no umbigo. Os espíritos de 

baixa vibração nos visualizam e 
têm acesso a nós através desse 

chakra, se nós o tampamos, eles 
não conseguem nos alcançar.

Por isso, 3 dias antes da 
limpeza, tampe o seu umbigo 
com um esparadrapo e man-
tenha-o tapado.

Em um jarro, coloque um li-
tro de água, uma colher de anil 
e 21 gotas de essência de anis. 
Tome um banho como faz nor-
malmente. Seque-se com uma 
toalha limpa e depois despeje 
todo o conteúdo do jarro do pe-
scoço para baixo.

Em seguida, reze em 
voz alta o Salmo 23
“O Senhor é o meu pastor 

e nada me faltará; ainda que eu 
andasse pelo vale da sombra da 
morte não temeria mal algum, 
porque tu estás comigo; Certa-
mente que a bondade e a mis-
ericórdia me seguirão todos os 
dias da minha vida e habitarei na 
casa do Senhor por toda a eterni-
dade”.

Depois, mantenha-se isola-
do por pelo menos 20 minutos, 
mantendo-se calmo e tranqui-
lo. Você pode repetir esse pro-
cedimento em 90 dias, se achar 
necessário.
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‘Homem de Ferro’ 
quer limpar o planeta 
usando nanotecnologia

Robert Downey Jr. ficou fa-
moso por ter dado vida ao perso-
hagem Homem de Ferro no uni-
verso cinematográfico da Marvel. 
O herói é conhecido por ser uma 
mente brilhante e usar tecnolo-
gia, e pelo visto o ator ainda man-
tém um pouco dele dentro de si, 
como fica evidente em seu novo 
projeto envolvendo nanotecnolo-
gia.

Durante o evento Re:MARS 
organizado pela Amazon, Downey 
Jr. falou que está criando uma 
fundação intitulada Footprint Co-
alition. O intuito é usar robótica 
e nanotecnologia para limpar o 
planeta, e os trabalhos desse time 
devem iniciar em abril de 2020.

A ideia do ator é usar os re-
cursos mencionados para tentar 
limpar a Terra até a próxima dé-

cada. Ele não mencionou quais 
serão as etapas para alcançar 
esse objetivo, mas o site da 
fundação já aceita registros para 
os interessados ficarem por den-
tro de todos os detalhes daquilo 
que estiver na agenda do grupo.

Vingadores em ação
Vale mencionar que Robert 

Downey Jr. não é o único ator que 
participou de filmes da Marvel 
envolvido com causas ambien-
tais. Mark Ruffalo, que ficou con-
hecido nas telonas como Hulk, 
também é bastante visto em pro-
jetos do gênero. O próximo no 
qual ele vai participar também é 
relacionado a causas considera-
das importantes para o planeta 
e tem crianças como principais 
ativistas da causa.

A ideia do ator é usar os recursos mencionados para tentar limpar a Terra até a 
próxima década

WhatsApp pode processar 
e banir quem enviar Spam

O WhatsApp anunciou, por 
meio de sua seção de perguntas 
e respostas, que a partir de de-
zembro deste ano irá tomar me-
didas judiciais contra quem en-
viar mensagens automáticas ou 
em massa pelo aplicativo.

Por meio do Termo de Ser-
viço, a empresa esclarece que 
seus produtos não foram pro-
jetados para enviar este tipo de 
mensagem, mesmo nos perfis 
WhatsApp Business e WhatsApp 
Business API. Assim, quem violar 
a regra poderá responder legal-
mente pelo ato e ter sua conta 

banida.
A punição se estende a quem 

ajudar terceiros a burlarem as re-
gras do aplicativo de mensagens. 
“O WhatsApp tomará medidas 
legais contra quem auxiliar a ter-
ceiros a violarem nossos Termos 
de serviços com práticas abusi-
vas, como envio de mensagens 
em massa ou automatizadas, ou 
com a utilização comercial, mes-
mo que essas informações sejam 
disponibilizadas para nós fora da 
plataforma”, afirma a empresa.

Combate a 

desinformação
A iniciativa é uma forma de 

contribuir para o combate a dis-
seminação de informações falsas 
ou que tenham cunho discrimi-
natório. Em janeiro, a empresa 
anunciou que só seria possível re-
enviar uma mensagem para cinco 
pessoas ao mesmo tempo, ago-
ra o aplicativo declara de vez a 
guerra contra a disseminação de 
mensagens em massa, acionando 
recursos jurídicos se necessário.

A medida será colocada em 
prática a partir do dia 7 de de-
zembro de 2019.

A medida será colocada em prática a partir do dia 7 de dezembro de 2019

Fujifilm relança filme em preto e branco
Já faz alguns anos que a foto-

grafia analógica voltou a ter força 
em meio à era digital. A linha Ins-
tax, da Fujifilm, é um exemplo que 
resgatou a experiência de revelar 
instantaneamente as imagens e 
ganhou espaço em publicações 
nas redes sociais.

Atenta a esse mercado e à 
demanda dos apreciadores da fo-
tografia monocromática — em es-

pecial ao feedback recebido por 
parte dos consumidores millen-
nials e da geração Z —, a empresa 
divulgou na última segunda-feira, 
10, que irá retomar a produção de 
filmes em preto e branco com o 
modelo Neopan 100 Acros II.

Depois de um hiato de mais 
de um ano na produção de fil-
mes monocromáticos, a Fujifilm 
anunciou a nova geração da li-

nha Acros. O Neopan 100 Acros II 
será comercializado em formatos 
35 mm e 120 mm e contará com 
a tecnologia Super Fine. “Esse 
filme de ISO 100 entregará reso-
lução inigualável, granulação fina 
e nitidez, com detalhes excepcio-
nais”, afirma a empresa em comu-
nicado à imprensa.

Na nota, a Fujifilm destaca 
o desempenho do novo produto 
em comparação com o original, 
o Neopan 100 Acros. A novida-
de será comercializada ainda em 
2019, mas o preço não foi divul-
gado pela empresa. Inicialmente, 
o filme estará disponível apenas 
no Japão e poderá chegar a ou-
tros mercados de acordo com a 
demanda.

Ressuscitou
A comercialização dos filmes 

monocromáticos tinha sido en-
cerrada pela Fujifilm em 2018. A 
explicação para a descontinuida-
de, de acordo com o comunicado, 
foi a rápida queda na procura pe-
los filmes fotográficos ao longo 
da última década, além da dificul-
dade para se encontrar matérias-
-primas.

Percebendo a demanda dos 
consumidores mais jovens — prin-
cipalmente os millennials e os da 
geração Z —, que se tornaram os 
“novos entusiastas do filme”, se-
gundo a nota, a companhia resol-
veu dar continuidade à linha de 
filmes em preto e branco.

A Fujifilm destaca o desempenho do novo produto em comparação com o original, 
o Neopan 100 Acros

Facebook Watch: plataforma de vídeos 
aumenta 80% de audiência em 6 meses

O Facebook Watch já vem 
remando há alguns anos nas 
cada vez mais concorridas 
águas do streaming e agora a 
plataforma parece que final-
mente vem trazendo resultados 
mais satisfatório. A companhia 
deu quarta-feira, 12, mais deta-
lhes sobre os números dos úl-
timos seis meses e anunciou as 
novidades para breve.

Segundo relatórios da pró-
pria companhia de Mark Zu-
ckerberg, o número de visitan-
tes mensais aumentou para 
mais de 720 milhões — uma alta 
de 80% em relação aos 400 
milhões registrados em dezem-
bro. Diariamente, essa marca 
foi para 140 milhões, com alta 
de 85% na comparação com os 
75 milhões de 6 meses atrás. O 
tempo médio de audiência foi 
de 20 minutos para 26 minutos.

A razão por trás disso? O 
Facebook Watch vem atraindo 
muita gente em exibições es-
portivas ao vivo — a exemplo da 
Libertadores, competição em 
que a transmissão de Flamengo 
e San José bateu o recorde para 
o canal, com pico de mais de 1 
milhão de usuários simultâneos.

Embora ainda não esteja 
distante dos 2 bilhões de usu-
ários mensais do YouTube, os 
números não deixam de ser ex-
pressivos — ainda mais quando 
há esforços da companhia para 

moderar a violção de regras 
como discurso de ódio, nudez e 
violência.

Serviço estreia pelo 
menos 7 conteúdos 
originais no 2º semestre
O crescente sucesso do 

Facebook Watch anima a pla-
taforma em investir ainda mais 
em conteúdo original. Para o 2º 
semestre já estão engatilhados 
pelo menos 7 novas atrações 
exclusivas.

Entre elas estão “Human 
Discoveries”, animação cômica 
com Zac Efron e Anna Kendri-
ck; a série documental “Curse 
of Akakor”, gravada na Amazô-
nia; o thriller adolescente “The 
Birch”; o drama “Limetown”, 
com Jessica Biel; as segundas 
temporadas de “Five Points”, 
“Huda Boss” e “Sorry for Your 
Loss”; e o quinto ano de “Ball in 
the Family”.

O canal também vem nego-
ciando programas de terceiros 
nas áreas do entretenimento, 
esportes e notícias. Para faturar 
em cima de tudo isso, a com-
panhia reformulou os peque-
nos intervalos comerciais que 
aparecem no meio dos vídeos, 
os chamados Ad Breaks — que 
agora passam por um processo 
de revisão mais rigoroso, par-
cialmente automatizado e hu-
mano.
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Cuidado: email falso 
da Netflix diz que 
sua conta foi suspensa

Um novo golpe de phishing 
está sendo distribuído via email e 
utilizando o nome da plataforma 
de streaming Netflix. No golpe re-
cebido na sexta-feira, 07, por um 
leitor do TecMundo, o domínio de 
email foi ‘spoofado’ pelo cibercri-
minoso e se apresenta como uma 
mensagem legítima alertando 
que a conta Netflix será suspen-
sa.

Essa técnica, conhecida como 
spoofing, serve para forjar infor-
mações em endereços de email e 
ganhar a confiança da vítima. No 
caso da Netflix, os cibercrimino-
sos acabaram não sendo tão in-
teligentes na sequência do golpe: 
o site seguinte, apresentado após 
clicar no link de alerta, apesar de 
ser bem desenvolvido em aparên-
cia, não conta nem com um cade-
ado SSL falso para burlar avisos 
de perigo do navegador.

Caso você não saiba, phishing 
é um dos métodos de ataque mais 
antigos, já que “metade do traba-
lho” é enganar o usuário de com-

putador ou smartphone. Como 
uma “pescaria”, o cibercrimino-
so envia um texto indicando que 
você ganhou algum prêmio ou 
dinheiro (ou está devendo algum 
valor) e, normalmente, um link 
acompanhante para você resol-
ver a situação. O phishing tam-
bém pode ser caracterizado como 
sites falsos que pedem dados de 
visitantes. A armadilha acontece 
quando você entra nesse link e 
insere os seus dados sensíveis — 
normalmente, há um site falso do 
banco/ecommerce para ludibriar 
a vítima —, como nome completo, 
telefone, CPF e números de con-
tas bancárias.

Como se proteger
Recebeu algum email e ficou 

na dúvida? Não interaja com ele. 
Busque sempre os canais oficiais 
do serviço por conta própria e 
seja proativo ao entrar em conta-
to. Sempre desconfie de mensa-
gens alarmistas que chegam em 
seu email e WhatsApp.

Recebeu algum email e ficou na dúvida? Não interaja com ele

Você toparia ganhar dinheiro 
para deixar o Facebook 
vasculhar seu celular?

Tá precisando ganhar aquele 
dinheirinho extra e não liga mui-
to para a sua privacidade? Pois o 
Facebook está lançando um apli-
cativo chamado Study, que vai 
monitorar todas as suas ações no 
seu celular, como tempo de uso 
em cada função do aparelho, sua 
localização e mais coisas. Para 
isso, porém, a plataforma está 
disposta a pagar o usuário que 
aceitar a instalação do programa.

Não é a primeira vez que a 
rede social cria um programa para 
monitorar o uso dos celulares de 
seus usuários. Anteriormente, 
havia o Facebook Research, mas 
ele foi tirado do ar justamente por 
ser foco de polêmicas no que diz 
respeito à privacidade das pesso-
as, especialmente por ter usado 
os dados de adolescentes sem a 
autorização legal necessária.

Já o Study vai ser liberado 
apenas para maiores de 18 anos — 
apesar do Facebook ainda não ter 
confirmado como vai fazer para 
verificar a idade dos usuários —, 
e, por enquanto, só vai estar dis-
ponível para smartphones com 
Android, visto que a App Store 

possui restrições maiores sobre o 
que seus aplicativos podem aces-
sar nos iPhones.

Não foi revelado quanto ou 
como o Facebook vai pagar os 
usuários por utilizarem o Study, 
mas o comunicado oficial da pla-

taforma afirma que vai “recom-
pensar” quem topar usar o app, 
inclusive repetindo o termo em 
diversos pontos do texto: “Qual-
quer pessoa que use o aplicativo 
será recompensada por contri-
buir para a pesquisa”.

O aplicativo vai monitorar todas as suas ações no seu celular

Spotify ganha ‘modo rádio’ com 
notícias e músicas na mesma playlist

O Spotify lançou uma nova 
funcionalidade nos Estados Uni-
dos que deixa o aplicativo mais 
parecido com uma estação de rá-
dio tradicional durante o uso em 
carros. Chamada de Your Daily 
Drive, a ferramenta traz uma se-
leção de músicas intercaladas 
com podcasts de notícia para o 
motorista ouvir enquanto dirige.

Segundo a empresa sueca, a 
funcionalidade vai montar uma 
seleção especial inspirada no 
perfil do usuário. A playlist vai 
entregar informações relevantes 
intercaladas com as músicas mais 
ouvidas e descobertas da sema-
na, faixas que são escolhidas com 
base no gosto do usuário.

A parte musical vai utilizar 
as informações presentes na 
conta do usuário para montar as 
playlists, enquanto as notícias vi-
rão de podcasts de curta duração 
produzidos pelo jornal The Wall 
Street Journal, a emissora de rá-
dio Public Radio International e a 
estação pública National Public 
Radio.

Seleções automáticas
De acordo com o Spotify, a 

seleção de conteúdos será alte-
rada no decorrer do dia automa-
ticamente. Assim, o usuário sem-
pre terá notícias atualizadas para 
ouvir quando estiver dirigindo. 
A notícia é boa não apenas para 
quem dirige eventualmente, mas 
também para quem trabalha com 
o carro durante muito tempo, 
como é o caso dos motoristas de 
aplicativos como Uber e Lyft.

O objetivo da empresa de 

streaming de música com a nova 
funcionalidade é oferecer compe-
tição direta contra as rádios mais 
tradicionais. No anúncio da novi-
dade, a companhia até menciona 
que o Your Daily Drive evita que o 
motorista “fique alternando entre 
várias estações” enquanto dirige.

O novo modo de uso do Spo-
tify já está disponível para usuá-
rios dos Estados Unidos e a com-
panhia não revelou se vai lançar 
a ferramenta em outros locais. 
Como o mercado de streaming 
está cada vez mais competitivo, 

porém, a tendência é que o Your 
Daily Drive acabe se expandindo 
para outros países.

Além de investir em novos 
modos para ouvir conteúdo em 
sua plataforma, o Spotify tam-
bém está dando uma grande in-
vestida no mercado de podcasts 
em 2019 e planeja investir cerca 
de US$ 500 milhões na área du-
rante o ano. Com isso, a compa-
nhia pode oferecer diferenciais e 
ter mais armas para lutar contra o 
Apple Music, que está em rápido 
crescimento nos Estados Unidos.

A funcionalidade vai montar uma seleção especial inspirada no perfil do usuário

Twitter: ‘Muita coisa denunciada como 
ofensiva não viola nossas políticas’

Dois executivos do Twitter 
comentaram a atual situação da 
plataforma no combate ao discur-
so de ódio e na presença de gru-
pos extremistas na rede social — e 
se eles estarem no site de fato é 
um problema para a empresa. A 
conversa foi durante o evento Co-
deCon, no estado norte-america-
no do Arizona.

Segundo o gerente de pro-
duto do site, Kayvon Beykpour, 
o Twitter não tira do ar absoluta-
mente todas as denúncias porque 
“muito do que algumas pessoas 
consideram como abusivo na ver-
dade não viola as políticas” da 
plataforma. Interpretações pes-
soais, portanto, não são levadas 
em conta se o abuso não é explíci-
to ou direcionado a determinados 
temas.

Porém, ele comentou que o 
Twitter toma uma medida em es-
pecial: tentar esconder certos te-
mas para impedir que eles sejam 
divulgados para mais pessoas. 

“Uma das coisas que nós tivemos 
que decidir, de um ponto de vista 
de produto e tecnologia, é proati-
vamente não amplificar conteú-
dos que achamos que não deve-
riam ser amplificados”, afirmou 
o executivo. Porém, ele não deu 
exemplos e nem explicou como 
isso acontece, nem o que leva a 
empresa a tomar essa atitude.

Ambiente tóxico?
Já segundo o conselheiro do 

Twitter, Vijaya Gadde, a situação é 
um pouco diferente. Ele confirma 
que a rede social “contribui para a 
radicalização”, assim como todas 
as plataformas, mas acredita que 
“temos muitos mecanismos e polí-
ticas que reforçamos e combatem 
isso de forma bastante efetiva”. 
Vale lembrar que simpatizantes 
do nazismo constantemente são 
denunciados pela presença no 
site, inclusive com conteúdos ex-
tremistas, mas isso é dificilmente 
combatido na rede social.
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QUESTIONÁRIO DO AMOR 
(QUE FARIA DUAS PESSOAS DESCONHECIDAS SE APAIXONAREM)

FASE 1
1. Se você tivesse a chance de convidar 
qualquer pessoa do mundo para um jantar, 
quem você convidaria?
2. Você gostaria de ser famoso? Por ter fei-
to o quê?
3. Antes de fazer uma ligação, você fica 
relembrando o que vai dizer? Por quê?
4. O que é um dia perfeito para você?
5. Quando foi a última vez que você cantou 
para si mesmo? E para outra pessoa?
6. Se, aos 30 anos, você pudesse escolher 
entre continuar com a mesma cabeça ou 
com o mesmo corpo até os 90, qual você 
escolheria?
7. Você tem algum pressentimento secreto 
sobre como vai morrer?
8. Diga três coisas que você e seu parceiro 
[dessa conversa] parecem ter em comum.
9. Na sua vida, o que você é mais grato por 
ter?
10. Se você pudesse mudar qualquer coisa 
no jeito como foi criado, o que seria?
11. Tire quatro minutos para contar sua 
história de vida bem detalhadamente.
12. Se você pudesse acordar amanhã e 
ganhar uma habilidade ou uma qualidade 
nova, qual seria?

FASE 2
13. Se uma bola de cristal pudesse contar 
a verdade sobre você, sobre vida, sobre 
o futuro, ou sobre qualquer outra coisa, o 
que você gostaria de saber?
14. Você tem um sonho que sempre quis 
fazer? Por que ainda não fez?
15. Qual é a maior realização da sua vida?
16. O que você mais valoriza em uma am-
izade?
17. Qual é a sua lembrança mais preciosa?
18. E a pior lembrança?
19. Se você soubesse que iria morrer de 
repente em um ano, mudaria alguma coisa 
no jeito como vive? Por quê?
20. O que amizade significa para você?
21. Quais os papéis que o amor e afeto têm 
na sua vida?

22. Alterne entre dizer uma característica 
positiva e uma negativa sobre seu parceiro 
[da conversa]. Liste cinco características.
23. Quão próxima e calorosa é sua família? 
Você acha que sua infância foi mais diverti-
da do que a da maioria das pessoas?
24. Como você se sente sobre seu relacion-
amento com a sua mãe?

FASE 3
25. Faça três afirmações verdadeiras so-
bre “nós”. Por exemplo: “nós dois estamos 
nessa sala sentindo…”.
26. Complete a sentença: “eu queria ter al-
guém com quem eu pudesse dividir…”
27. Se vocês dois vão virar grandes amigos, 
por favor, conte algo que você considera 
importante que ele saiba.
28. Conte o que você gosta sobre esse 
novo parceiro; seja bem honesto, diga coi-
sas que você normalmente não diria a al-
guém que acabou de conhecer.
29. Conte sobre um momento embaraçoso 
pelo qual você já passou.
30. Quando foi a última vez que você 
chorou na frente de outra pessoa? E soz-
inho?
31. Conte ao seu parceiro algo que você já 
gosta nele.
32. O que é muito sério para virar piada?
33. Se você fosse morrer essa noite, sem 
qualquer chance de se comunicar com al-
guém, o que você se arrependeria de nun-
ca ter dito a alguém? Por que você ainda 
não disse a ele isso?
34. Sua casa pega fogo, com todos os seus 
bens lá. Após salvar seu amor e animais 
de estimação, você ainda tem tempo para 
salvar algumas coisas. O que você pegar-
ia? Por quê?
35. Entre todos os seus parentes, a morte 
de quem perturbaria mais você? Por quê?
36. Conte sobre um problema pessoal e 
peça um conselho ao parceiro sobre como 
ele lidaria com isso. Pergunte a ele como 
você parece se sentir em relação a esse 
problema.

Psicólogos da University of 
British Columbia, no Canadá, con-
vidou voluntários para responder 
a uma série de perguntas sobre 

AGORA VAI
Passou o dia dos namorados sozinho? Aprenda      como fazer alguém se apaixonar por você

estilo de vida, hobbies, interesses 
etc.

Com base nessas respostas, 
Arthur Aron, líder do estudo, for-

mou uma série de casais, homens 
e mulheres, que dividiam gostos e 
ideias parecidos para ficar frente 
a frente e conversar. Cada dupla 
se sentou em uma sala confortá-
vel, só os dois, sem ninguém por 
perto, e começaram a conversar.

Ela perguntou quem ele leva-
ria a um jantar, se pudesse esco-
lher qualquer pessoa no mundo. 
E também contou qual seria a 
opção dela. Compartilharam suas 
piores lembranças, seus valores 
e problemas. Até pediram conse-
lhos um do outro.

Era tudo parte de um roteiro 
de 36 perguntas, das mais sim-
ples às mais íntimas, elaborado 
por Aron especialmente com o in-
tuito de fazer as pessoas se apai-
xonarem. Depois de uma hora 
e meia de conversa, as duplas 

passaram quatro minutos em si-
lêncio, olhando diretamente nos 
olhos do parceiro. Seis meses de-
pois, fora da universidade, um dos 
casais se casou de verdade.

A ideia do questionário era 
criar laços de confiança de um 
jeito bem rápido. E os pesquisa-
dores tomaram uma série de cui-
dados para que isso acontecesse. 
Seguiram os caminhos que todo 
relacionamento íntimo toma: 
aproximação progressiva, recí-
proca e com compartilhamento 
de segredos pessoais. Não uni-
ram duplas que discordavam so-
bre temas importantes. Ninguém 
brigou por defender PT ou PSDB 
– tampouco se criticaram por se-
guir estilos de vidas diferentes.

As duplas eram sempre for-
madas por pessoas parecidas. 

Os pesquisadores ainda fizeram 
questão de contar, antes de ini-
ciar o bate-papo, que haviam uni-
do os dois porque provavelmente 
eles se dariam bem. E gostariam 
muito um do outro. Deu tão certo 
que todos disseram ter se sen-
tido atraídos pelo colega – seja 
pela vontade de manter laços de 
amizade ou de engatilhar um ro-
mance.

Aqueles quatro minutos fi-
nais de encarada amarraram de 
vez os laços. É que nosso cérebro 
gosta quando olhamos nos olhos 
de outras pessoas. Pesquisadores 
fizeram o teste. Tiraram imagens 
do cérebro das pessoas enquan-
to elas se encaravam. Uma área 
brilhou com mais destaque: o es-
triado ventral, localizado na área 
primitiva. Essa região faz parte 
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Passou o dia dos namorados sozinho? Aprenda      como fazer alguém se apaixonar por você

Talvez você não esteja apaix-
onado agora, mas é bem possível 
que, em algum momento da sua 
vida, uma pessoa especial tenha 
chamado a sua atenção, feito seu 
coração sambar miudinho e en-
chido o seu estômago de borbole-
tas. Pense na última vez que você 
se sentiu assim e tente respond-
er: o que aquela pessoa tem de 
especial que fez com que você se 
oferecesse para beijar o chão por 
onde ela passava? E, se deu nam-
oro, o que ela viu em você?

Era o sorriso? A inteligência? 
A pintinha charmosa no canto da 
boca? A barba por fazer? O esti-
lo de se vestir? Na verdade, pode 
ser tudo isso, assim como é bem 
possível que você se apaixone 
por alguém – e vice-versa! – por 
alguns motivos meio bizarros, 
mas já comprovados pela ciência. 

O amor pode não ser exata-
mente coisa do ’destino’, mas um 
trabalho em conjunto de mecan-
ismos biológicos, químicos e psi-
cológicos que podem ser estuda-
dos, aprendidos e utilizados com 
êxito para fins próprios.

O importante é ter em conta 
que a outra pessoa deve sentir 
por você ao menos uma mínima 
simpatia, é claro. Então, será pos-
sível transformar isso em senti-
mentos reais e mais profundos.

Confira a seguir alguns 
truques psicológicos que fazem 
com que duas pessoas se apaix-
onem:

Não compre um 
sorvetinho no 
primeiro encontro
O psicólogo social John 

Bargh, que trabalha na univer-
sidade de Yale, uma das mais 
importantes dos EUA, dedica-se 
principalmente ao estudo do pa-
pel do automatismo no compor-
tamento social. Vários de seus 
estudos revelaram uma curiosa 
relação natural entre a temper-
atura do corpo humano e seu 
estado psicológico. O resultado 
é que, quando sentimos calor 
físico, tendemos a nos comportar 
com outras pessoas de maneira 
mais afetuosa e amistosa.

E você pode usar isso a 
seu favor, por exemplo, em um 
primeiro encontro, quando é es-
pecialmente importante causar 
uma boa impressão a outra pes-
soa, dando preferência a pratos 
e bebidas quentes, para que seja 
mais fácil cativar seu talvez-fu-
turo-namorado. Aliás, o truque 
funciona em vários casos, como 
em uma reunião de negócios em 
que você precisa agradar.

As vantagens de 
um contato visual 
prolongado

A ciência diz que podemos fazer alguém se apaixonar por nós... 
então mão à obra que ainda dá tempo!!

Um psicólogo da famosa uni-
versidade de Harvard, nos EUA, 
Zick Rubin, em um de seus es-
tudos, propôs-se averiguar se é 
possível medir o amor. Ele encon-
trou a resposta nos olhares, ou 
melhor dizendo, em sua frequên-
cia e duração. O psicólogo desco-
briu que, durante uma conversa, 
um casal profundamente apaix-
onado se olha 75% do tempo e 
que, quando alguém se atreve 
a invadir sua privacidade a dois, 
ambos desviam o olhar um do 
outro com bastante lentidão e 
com relutância. Em contraparti-
da, em uma conversa comum, as 
pessoas se olham entre 30 e 60% 
do tempo.

Mas olhar nos olhos tanto 
pode ser uma consequência da 
paixão como sua causa. Ao olhar 
alguém com a mesma frequên-
cia e duração, você “enganará” 
o cérebro humano, porque lem-
brará a ele que esse é um olhar 
apaixonado. Portanto, fará com 
que a pessoa avalie inconscien-
temente que a coisa está em um 
campo romântico. Devido a isso, 
o sistema nervoso começará a 
produzir o hormônio de feniletil-
amina, que, por sua vez, gera os 
sentimentos que experimenta-
mos durante as primeiras etapas 
da paixão, as famosas “borbole-
tas no estômago”, as palmas das 
mãos suadas, o coração acelera-
do... Como resistir a isso?

Conte algo 
embaraçoso sobre você
É óbvio que uma pessoa ab-

erta e sociável tem mais opor-
tunidades de ganhar a simpatia 
dos demais do que um tímido mal 
humorado. Portanto, não há nada 
surpreendente no fato de que, ao 
compartilhar empolgadamente 

detalhes sobre sua vida, você 
predispõe o interlocutor ao seu 
favor.

Em uma pesquisa realizada 
pelos cientistas da Harvard Busi-
ness School, nos EUA, 79% dos 
participantes preferiram um en-
contro com uma pessoa sincera, 
que não tem medo de esconder 
algo. A sinceridade age da mesma 
maneira que os segredos: quando 
contamos, surge uma conexão 
especial entre nós e o interlocu-
tor, baseada na confiança e com-
preensão.

Não faça nada; deixe 
que façam algo por você
Quando fazemos uma boa 

ação ou um favor, nos sentimos 
melhor. Ficamos satisfeitos com 
nós mesmos e sentimos emoções 
muito positivas pela pessoa que 
acaba de receber nossa ajuda. 
Para justificar nossas ações ou 
gastos, costumamos idealizar o 
objeto de nossa generosidade 
(nesse caso, a pessoa que a re-
cebeu) e nos convencemos de 
que esse alguém é mais digno de 
receber nossa gentileza. Como 
resultado, cria-se uma âncora 
emocional e a pessoa passa a nos 
admirar ainda mais.

Por isso, vale a pena ter esse 
efeito psicológico em conta e 
reprimir um pouco o desejo de 
presentear a pessoa amada.

Um detalhe pode criar 
uma linguagem única 
com seu pretendido, 
mudando o nível 
da relação
Estamos falando de todo o 

tipo de brincadeiras, palavras e 
gestos específicos que nascem 
da intimidade entre as pessoas 
quando encontram um interesse 

em comum ou se tornam mais 
próximas. Talvez gostem dos 
mesmos filmes e séries, livros, 
músicas ou de um simples meme. 
Ou, ainda, a piada apareceu de 
forma natural durante um pas-
seio ou uma aula chata. São coi-
sas que não devem ser ignoradas.

Havendo encontrado, fixa-
do e usado esses elementos em 
sua comunicação diária, os dois 
farão com que a relação passe a 
um nível mais “sério” e haja mais 
intimidade. Essa foi a conclusão 
a que cientistas da Universidade 
do Texas, nos EUA, chegaram em 
suas pesquisas. Todos queremos 
ser especiais e únicos, e essa 
linguagem própria justamente 
permite que não sejamos apenas 
“mais um”, mas, sim, o único com 
quem exista esse nível de com-
preensão mútua.

O tamanho da 
pupila importa
Em uma pesquisa realiza-

da nas décadas de 1960 e 1970, 
os cientistas estudaram o efei-
to do tamanho da pupila sobre 
a atração de uma pessoa. Foram 
mostradas, a um homem, 2 fotos 
da mesma mulher. As fotos eram 
idênticas, exceto por um pequeno 
detalhe: em uma, as pupilas dela 
estavam dilatadas. A maioria dos 
homens avaliou que nessa foto a 
mulher parecia mais simpática. 
Datelhe: isso ocorreu sem que 
nenhum deles tenha notado a dif-
erença nos olhos.

Esse efeito pode ser aprove-
itado a nosso favor. É claro que 
você não pode influenciar no 
tamanho nas próprias pupilas 
com a mera força de vontade, 
mas é possível criar as condições 
adequadas. Por exemplo, sim-
plesmente, diminua a luz solar. 

Pense, de antemão, em um res-
taurante ou bar com um ambiente 
’meia luz’ - que, aliás, já é român-
tico, independentemente do efei-
to sobre as pupilas...

Passem muito tempo juntos... 
e, logo, você fará falta

É claro que é necessário pas-
sar tempo juntos, especialmente 
no início. Isso é importante para 
que as pessoas possam se con-
hecer melhor e estabelecer um 
contato; para terem tempo de re-
alizar as ações mencionadas nos 
parágrafos já mencionados nesta 
matéria e, em geral, para enten-
derem se o jogo vale a pena. Mas, 
depois de uma série de encontros, 
os psicólogos recomendam dis-
tanciar-se um pouco (mesmo que 
isso seja a última coisa que você 
queira fazer). Esse movimento é 
positivo por diversos motivos:

    evita que a pessoa se so-
brecarregue. Ssabemos que, com 
o tempo, os sentimentos esfriam 
um pouco. Por isso, para que não 
acabem de vez, é preciso se afas-
tar e ser menos disponível du-
rante um tempo;

    dá a oportunidade para a 
pessoa perceber o quanto a sua 
companhia é agradável e o tan-
to que você pode ser importante 
para ela (de fato, de acordo com o 
“princípio da falta”, os objetos ra-
ros, únicos ou limitados têm uma 
maior importância para pessoas);

    dá a oportunidade de con-
trolar suas próprias emoções e 
pensar friamente se vale a pena 
ou não seguir com o relaciona-
mento.

Faça com que a pessoa escol-
hida associe você a algo bom

Uma repetição metódica e 
persistente dos mesmos pensam-
entos e atitudes pode programar 
um cérebro de outra pessoa se-
gundo nossos desejos. É por isso 
que é tão importante escolher as 
palavras e expressões corretas na 
comunicação com as pessoas que 
são importantes para nós.

Se alguém diz seu nome em 
um grupo de amigos, no que você 
acredita que as pessoas pensarão 
primeiro? Associarão você a uma 
pessoa decidida, alegre, segu-
ra de si mesma ou, talvez, triste 
e isolada? Quanto melhor for a 
impressão que você causa, mais 
pensamentos positivos provocará 
à pessoa que escolheu, inclusive 
quando você não está por perto. E 
não importa se você é realmente 
tão positivo assim (todos tempos 
defeitos). O principal é como o 
percebem e, ainda mais impor-
tante, como quer ser percebido.

do sistema de recompensa. Isso 
quer dizer que o cérebro estimula 
e paga com prazer esse conta-
to visual. É tão gostoso que faz 

pessoas desconhecidas sentirem 
vontade de se ver outra vez.

Allan e Barbara Pease, es-
pecialistas em linguagem corpo-

ral, contaram a alguns clientes 
de uma agência de namoro que 
a pessoa com quem eles iriam 
se encontrar tinha ambliopia (ou 

olho preguiçoso). Se eles olhas-
sem com bastante atenção no-
tariam que os olhos do parceiro 
eram um pouco desalinhados. 

Curiosos, eles tentaram ver a di-
ferença. E, com tanta troca de 
olhares, um segundo encontro 
ficou quatro vezes mais provável.
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A graciosa Ana Luísa Poppe Todeschini é a alegria dos papais Jaqueline 
e Cleber

A maioria dos pais já deve ter 
passado por algum constrangi-
mento no supermercado ao negar 
algo para o filho e ele reagiu com 
um escândalo desnecessário. E 
isso pode acontecer pelo simples 
fato da criança não compreender 
o motivo de estar lá. Além dis-
so, diante de uma diversidade de 
cores e sabores, fica complicado 
se conter e não querer tudo para 
si. Diante do estresse que a ida ao 
mercado gera, alguns pais optam 
até por não levar os pequenos jun-
tos. Mas e se esse momento for 
transformado em algo divertido 
e produtivo, do ponto de vista do 
aprendizado?

Levar os filhos ao mercado 
pode ser uma maneira de ensinar 
questões de economia, autonomia 
e responsabilidade, por exemplo. 
Cabe aos pais aproveitar esse tem-
po junto para evitar qualquer tipo 
de frustração. As crianças sempre 
querem ajudar e fazer atividades 
úteis. Por isso, dar a elas autono-
mia e deixar que participem do dia 
a dia da casa, é valioso.

Com organização e diálogo 

Para petiscar entre uma refei-
ção e outra, para complementar 
o lanche da tarde ou para comer 
enquanto assiste um filminho em 
família, o mix de chips de legumes 
é uma dessas receitas saudáveis 
para crianças que é sucesso ga-
rantido! Saudável, rápida, fácil, 
crocante e super saborosa, esta 
receita pode ser adaptada com 
diferentes vegetais como: cenou-
ra, beterraba, inhame, berinjela, 
abobrinha, batata-doce, rabane-
te, abóbora ou mandioquinha. En-
tão, abuse da criatividade e mãos 
na massa!

Você vai precisar de
2 unidades médias do legume 

Receita para criança: chips 
coloridos de legumes

que preferir
Azeite a gosto
Ervas e sal a gosto
Pimenta da sua preferência

Modo de fazer
Fatie os legumes em rodelas 

bem fininhas
Misture azeite e sal e passe 

uma fina camada em todas as ro-
delas

Coloque-as em uma assadei-
ra untada, polvilhe a pimenta e as 
ervas a gosto

Leve ao forno pré-aquecido 
e asse-os entre 20 e 30 minutos, 
até que os chips estejam doura-
dos e crocantes. Pronto, agora é 
só servir!

Levando as crianças para 
o mercado sem estresse

é possível transformar todo o es-
tresse do momento das compras 
em algo mais tranquilo. Para ela, 
‘fazer combinados’ pode transfor-
mar a ocasião em algo bastante 
agradável para toda família, além 
de ser uma ótima oportunidade 
para dar à criança noções de edu-
cação financeira.

Lista de compras junto 
com os pequenos
É importante organizar com 

antecedência o que vai ser com-
prado com que finalidade. Isso 
pode facilitar muito a vida dos pais 
na hora de passar pelos corre-
dores do mercado, pois, quando os 
pequenos participam da decisão, 
sentem-se mais responsáveis e 
parte do processo.

Falar sobre dinheiro 
é importante 
Finanças não é algo só para 

adultos. O quanto antes as cri-
anças souberem lidar e entender 
a relação com o dinheiro, mais re-
sponsáveis e conscientes serão no 
futuro. Então, na hora de escolher 

itens necessários e supérfluos, é 
essencial explicar se eles cabem 
ou não na compra da família e o 
porquê.

Consumo consciente 
desde cedo 
Uma boa tática para evitar 

vontades de última hora e aquelas 
famosas birras dentro do super-
mercado, é voltar ao ‘combinado’ 
da lista de compras. Estabeleça 
com a criança, em casa ou no tra-
jeto, o que pode e o que não pode 
comprar e explique a ela a razão 
disso. Dar o exemplo também será 
importante, pois se o pai ou a mãe 
desviarem-se da lista, os filhos po-
dem questioná-los.

Atribua tarefas
Os mais pequenos, que ain-

da não sabem ler, podem ficar 
responsáveis por organizar as 
compras no carrinho, por exem-
plo. Segurar a cesta de compras 
com itens que não pesem muito 
também é algo que as crianças 
têm a possibilidade de fazer para 
participar da atividade. Já os mais 
velhos podem avaliar os rótulos, 
data de validade e até a relação de 
custo-benefício dos produtos.

O mercado pode 
abrir o apetite
Ensinar a escolher frutas e 

legumes (sentir a textura, o chei-
ro e a firmeza) pode ser uma boa 
tática para despertar o apetite 
em casa. Experimentar durante 
as refeições o que a criança foi 
responsável por comprar é uma 
forma de estimular o interesse por 
alimentos que ela ainda não con-
hece.

Guardar as compras 
também faz parte 
do processo
Ao chegar em casa, as cri-

anças podem contribuir, ajudando 
a arrumar os produtos nos locais 
adequados. Elas podem auxiliar 
com a arrumação do ambiente, 
classificando produtos de acor-
do com a sua utilidade e modo 
de conservação. São pequenos 
conceitos que favorecem o de-
senvolvimento da atenção e da 
observação no dia a dia, além de 
demonstrar a importância da or-
ganização no seu cotidiano.

Levar os filhos ao mercado pode ser uma maneira de ensinar questões de economia, autonomia e responsabilidade
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Os pets funcionam como um antidepressivo natural!
Quem tem um, tem vários motivos para sorrir!

COLUNISTA
João Vicente Luiz Dias
Médico veterinário
especialista em clínica 
médica e cirurgia de 
pequenos animais,
aperfeiçoamento em 
diagnóstico por imagem, 
ênfase em radiologia 
e ultrassonografia

A pequena Sofy posa para foto da mamãe Silvana Zanin

A não ser que você esteja 
planejando uma festa temática, 
ninguém gosta de ter o quintal 
parecendo a superfície da lua, re-
pleto de crateras, não é mesmo? 
Pois se você sempre encontra seu 
cachorro cavando, as chances de 
isso acontecer são bem grandes.

Mas, afinal, por que eles fa-
zem isso? Será um instinto? O 
que significa cachorro cavando? 
Como fazer o cachorro parar de 
cavar? 

Cavar: um ato ancestral
Se você já observou um ca-

chorro cavando terra, deve ter 
percebido que eles são ótimos 
nisso! E há um bom motivo para 
os cães serem tão bons em fazer 
buracos.

Essa habilidade dos cachor-
ros está ligada à ancestralidade. 
Afinal, quem nunca assistiu um 
clássico desenho de um cachorro 
enterrando um osso?

Por mais caricato que pareça, 
nossos amigos realmente gostam 
de enterrar coisas para deixá-las 
seguras! Os cães também podem 
cavar ao sentir um cheiro ou per-
ceber um movimento embaixo da 
terra, ou ainda para fazer uma ca-
minha e descansar mais conforta-
velmente. Ou seja, cavar é natural 

Por que os cachorros 
têm o hábito de cavar?

para os cachorros!

Raças que mais cavam
Todos os cachorros são óti-

mos em cavar, mas alguns são 
ainda melhores! Isso porque al-
gumas raças são adaptadas para 
serem bons cavadores.

Essas raças foram selecio-
nadas naturalmente ou artificial-
mente para buscar presas ento-
cadas ou enterradas e por isso 
cavam mais. São elas: Yorkshires 
Terriers; Dachshunds; Huskies si-
berianos e Beagles.

Mas, por mais que essas ra-
ças estejam acostumadas a cavar, 
esse nem sempre é um hábito 
saudável.

Por que os 
cachorros cavam?
Apesar de ser um hábito co-

mum, cavar em excesso pode ser 
sinal de que algo não vai bem com 
o cão. Muitas vezes, os cães ca-
vam para aliviar o tédio, o estres-
se ou a ansiedade.

Se você encontrar o cachor-
ro cavando o pote de água ou 
raspando a parede, pode ser um 
sinal de que seu amigo está es-
tressado, que está com calor ou 
que está em busca de algum nu-
triente.

São tantas as opções, que o 
melhor mesmo é levá-lo ao ve-
terinário. Ao cavar em ambientes 
desconhecidos, o cachorro se 
expõe a vírus, bactérias, protozo-
ários, vermes, insetos e animais 
peçonhentos.

Assim, por mais que seu ami-
go adore cavar, é bom ficar atento 
para evitar riscos à saúde. Além 
disso, cavar é um risco aos cuida-
dos com as unhas do cachorro.

Como evitar os buracos em 
excesso

Se você tem que lidar com 
os buracos que seu filho de qua-
tro patas deixa pelo jardim e está 
se perguntando como fazer o ca-
chorro parar de cavar terra, esta-
mos aqui para ajudar.

O principal, nesses casos, é 
entender o motivo desse hábito e 
saber como ensinar um cachorro. 
Se o cachorro deita na terra, por 
exemplo, talvez esteja incomoda-
do com a cama atual.

Depois de entender o porquê, 
algumas ações simples podem 
ajudar você e seu amigo!

Realize sempre passeios di-
ários com o cachorro; Estimule 
o cão com brincadeiras e jogos; 
Ofereça brinquedos para os mo-
mentos em que o pet estiver 
sozinho; Garanta que ele tenha 
sempre uma confortável cama 
de cachorro; Em casos especiais, 
busque auxílio do médico-veteri-
nário.

Se além de ver seu cachorro 
cavando, você também encontrar 
animais como ratos ou baratas, 
talvez o seu amigo esteja tentan-
do proteger a casa! Assim, é bom 
verificar uma forma de eliminar 
essas pragas.

E, lembre: visitas regulares 
ao veterinário são a melhor for-
ma de garantir uma boa saúde 
ao seu filho de quatro patas. Um 
especialista pode verificar se é 
necessário um tratamento mais 
completo para o estresse, com in-
tervenções comportamentais ou 
medicamentosas.

Apesar de ser um hábito comum, cavar em excesso pode ser sinal de que algo não vai bem com o cão

Por mais caricato que pareça, nossos amigos realmente gostam de enterrar coi-
sas para deixá-las seguras
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Almir de Paiva comemora seus 30 anos ao lado de sua esposa Ilana Lane

Rubens Cantoni Junior e Greyce Cantoni


