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 É uma semana em que você deve 
levar em consideração as expectati-
vas emocionais envolvidas, além de 
possíveis frustrações e situações que 
prejudicam as relações com colabora-
dores e com pessoas do seu convívio. 
O trabalho exige de você uma postura 
diferente, mais dinâmica e desperta às 
necessidades que englobam as tarefas. 
Se você não trabalha, o desânimo pode 
tomar conta e tirar o foco de atividades 
que são necessárias para uma vida ple-
na. No caso da saúde, pode ser que você 
encontre problemas que afetem a parte 
neural, os líquidos do corpo ou mesmo 
uma depressão.

É preciso dar atenção às expec-
tativas que afetam o seu emocional e 
que conflitam com a necessidade de 
reconhecimento. Você está passando 
por uma fase em que deve olhar para 
os sentimentos do passado que con-
struíram expectativas que devem ser 
diluídas por meio da cura e da ressig-
nificação. Preste atenção a eventos 
do passado, principalmente no campo 
amoroso, que evidenciam situações 
que devem ser curados por você neste 
momento. Se tiver filhos, é uma semana 
em que as relações devem ser curadas 
para que ambos possam seguir de uma 
forma harmônica.

Você vem passando por diversos 
conflitos e desafios materiais! A Lua 
Cheia vem mostrando para você o 
real sentido do valor e de uma postu-
ra mais desprendida de situações que 
não estão sob o seu controle. É pre-
ciso avaliar as expectativas materiais 
tanto com os seus próprios ganhos 
quanto relacionados aos de uma out-
ra pessoa. Os recursos compartilha-
dos também entram nestas análises. 
Pode ser que você sinta a sensação de 
perda material, mas o céu pede novas 
elaborações para interagir com a sua 
percepção. A semana lhe traz grandes 
oportunidades de progresso!

 É uma semana em que as situ-
ações do passado podem voltar como 
uma forma de aprimorar as relações 
com pais, sogros, assuntos familiares, 
domésticos e envolvendo o imóvel. 
Tudo aquilo que não foi resolvido vem 
à tona nesta semana, como uma forma 
de ajustar as expectativas que geraram 
arrependimentos, culpas, desgastes, 
frustrações e culpas. É imprescindível 
agir com sabedoria e compreensão da 
experiência para que seja possível cu-
rar, perdoar e ressignificar. O céu co-
labora com decisões com esse foco, e 
isso vai lhe fazer muito bem.

A Lua Cheia revela os sentimentos 
que estão circulando entre as pessoas 
do seu convívio, os parentes e prin-
cipalmente os irmãos. É uma semana 
para transmitir informações e receber 
notícias que tocam o seu emocional. O 
céu também alerta sobre decepções e 
frustrações com estudos, viagens e mu-
danças em suas percepções religiosas e 
filosóficas. O que você vem sentindo e 
percebendo não é novidade, mas a Lua 
Cheia pede ajustes e lhe dá condições 
de perceber melhor a situação. Mas o 
seu regente, Marte, segue bem aspec-
tado nesta semana e lhe dá condições 
de interagir com a experiência.

Você está frustrado e decepciona-
do com uma pessoa, mas são as suas 
posturas que devem ser analisadas. 
É necessário avaliar o que vem lhe 
afetando e como é possível lidar com a 
situação com sabedoria e entendimen-
to. As decepções são frutos da própria 
expectativa que você criou e de uma 
percepção turva da pessoa inserida na 
experiência. É importantíssimo sair da 
postura de vítima e ter um olhar mais 
curativo sobre o que vem acontecendo. 
A experiência também pode envolver 
mágoas, saudade, sentimentos de culpa 
e arrependimentos. 

É necessário avaliar os acontec-
imentos que o impedem de atuar da 
forma que poderia ou gostaria no tra-
balho. Já faz tempo que os assuntos 
vêm sendo abordado, mas chegou a 
hora de encarar os desafios com matu-
ridade e com um olhar congruente para 
o momento. Busque identificar quais 
são os medos inseridos! O autoconhe-
cimento e a busca pela espiritualidade 
são caminhos que o ajudarão a enfren-
tar os desafios que se apresentam. O in-
consciente exerce uma forma poderosa 
em nossas decisões e geralmente não 
percebemos, apenas reagimos.

 Um olhar para as necessidades da 
uma pessoa é essencial para que você 
dê um passo consciente nesta troca. O 
céu fala sobre expectativas que foram 
depositadas e que acabaram desenvol-
vendo frustrações, decepções, ressen-
timentos e arrependimentos, mas que 
voltam como uma avalanche para que 
você possa curar e ressignificar. Você 
está excessivamente vulnerável, então 
precisa equilibrar o seu emocional. As 
experiências familiares também partici-
pam e atuam em suas decisões, mesmo 
que indiretamente. O seu regente, Júpi-
ter, faz excelentes aspectos com Urano 
e traz inovações em sua vida.

Você vai sentir a necessidade de 
reformular as suas crenças e de analisar 
se estão condizentes com as novas per-
spectivas sobre a sua vida. As pessoas à 
sua volta estão confusas e sentindo di-
ficuldades de se comunicar com clareza 
e objetividade, portanto é uma semana 
em que é preciso dar atenção aos ruí-
dos e a possíveis distorções de ideias e 
de conceitos. A experiência turva a sua 
visão e prejudica o seu foco no trabalho. 
Busque avaliar quais são as expectati-
vas que você vem nutrindo a respeito 
de pessoas e o quanto está vulnerável a 
ideias e pensamentos que mais atrapal-
ham do que ajudam! 

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.

Elias age como se fizesse 
parte da família de Paloma e 
demonstra falso apreço pela fil-
ha. Marcos se preocupa quando 
Gabriela lhe pede que não deixe 
Elias sozinho com Paloma. Yuri 
decide dar uma nova chance para 
Gisele. Elias fica interessado no 
dinheiro de Marcos. Paloma se vê 
obrigada a fazer as vontades de 
Elias. Tonho e Lulu reconhecem 
que o casamento deles acabou. 
Paloma deixa Alice e Peter com 
Lulu. Elias cobra dinheiro a Palo-
ma para doar sangue a Gabriela.

Paloma se espanta com a at-
itude de Elias. Marcos tranquiliza 
Paloma, avisando que conseguirá 
o dinheiro para Elias. Bezinha e 
Leila gostam de saber que Ton-
ho irá morar temporariamente na 
mansão. Gláucia e Vera armam 
para Nana e Mário almoçarem 
juntos. Elias promete dar parte 
do dinheiro que exigiu de Paloma 
para Tadeu. Nana pressiona Mário, 
cobrando uma decisão definitiva 
para que os dois fiquem juntos. 

O céu relata sobre investimen-
tos que devem ser concretizados com 
consciência da experiência e das ex-
pectativas envolvidas. O céu também 
traz destaque a dependências emo-
cionais envolvendo heranças, pensão, 
aposentadoria, pagamentos de dívidas, 
partilhas e tudo o que exige de você 
desapego material nesta semana. As 
expectativas emocionais afetam a au-
toestima e as experiências relacionadas 
a filho(s). É imprescindível desenvolver 
o desapego, avaliar o que é prioridade e 
abandonar as expectativas emocionais 
que acentuam as ilusões.

 É uma semana para olhar para as 
relações que afetam as suas decisões 
futuras, tanto as relações sociais quan-
to as comerciais e amorosas. O céu fala 
das expectativas, das frustrações e de 
tudo o que vem sendo carregado por 
você. O passado exerce em você sen-
timentos de culpas, arrependimentos, 
mágoas e sentimentos que vêm minan-
do a sua energia e tudo isso se relaciona 
a uma pessoa significativa que afeta o 
seu futuro e as suas escolhas profissio-
nais. 

O céu aponta frustrações e situ-
ações que ampliam a sua percepção 
sobre as relações com algumas pes-
soas e com o modo como você pode 
interagir com os seus projetos de uma 
forma adequada para o momento. A 
mesma experiência afeta a autoestima 
e as relações de afetos, tanto no campo 
amoroso quanto com os filhos. O céu 
também aborda o desapego como fonte 
de solução para os seus conflitos emo-
cionais. A dificuldade para perceber tais 
efeitos é movida pelas ilusões que estão 
sendo nutridas diariamente por você. 

A família de Lola fica pe-
nalizada com a possibilidade 
de demitir Durvalina. Virgulino 
percebe a afeição de Afonso por 
Lola. Emília garante a Higino que 
descobrirá com quem Adelaide se 
encontra. Lili anuncia que fará um 
jantar especial para Julinho. Ka-
rine incentiva Soraia a convidar 
Julinho para o jantar de Assad. 
Carlos confessa a Marcelo que 
não para de pensar em Inês. Al-
fredo inventa uma desculpa para 
Osório e confidencia a Tião que 
sairá com Adelaide novamente. 
Maria comenta com Olga e Zeca 
as suas desconfianças em relação 
a Neves. Higino alerta Adelaide, 
que percebe que está sendo 
seguida por Gusmões. Alfredo 
se chateia quando Adelaide não 
aparece. Lola pede ajuda a Carlos. 

Lurdes respira aliviada 
ao constatar que Sandro está 
vivo. Miguel questiona Davi so-
bre Amanda. Durval conta que 
encontrou um novo médico 
para avaliar o caso de Thelma. 

Para despistar Álvaro, Davi 
assume a responsabilidade sobre 
incêndio em seu galpão. Raul con-
sidera conversar com Davi. San-
dro confessa a Lurdes que não 
quer mais fugir da polícia. Lurdes 
prepara o almoço em sua casa. 
Thelma se surpreende por Dani-
lo querer acompanhá-la à casa 
de Thelma. Brenda flagra Magno 
e Betina juntos. Lurdes vê Dani-
lo com Camila, e os dois pedem 
segredo sobre seu namoro. 

Todos na casa de Lurdes 
gostam de Raul. Davi e Aman-
da ficam juntos. Ryan vende 
seu violão para comprar uma 
nova raquete de tênis para 
Marina. Alguns meses se pas-
sam. Sandro deixa a prisão.

Lurdes apresenta Sandro aos 
filhos, e Érica desconfia do rapaz. 

Porta dos Fundos pesa a mão e faz 
especial de Natal com Jesus gay

 Um filme especial de Natal da 
proditora Porta dos Fundos est-
reou no Netflix e já causa o maior 
rebuliço. Ao retratar a figura de 
Jesus Cristo como homossexual  
conseguiu unir atraiu a ira dos 
cristãos de todas as vertentes.

O filme mostra um rela-
cionamento homossexual entre 
Jesus Cristo e Satanás, além 
de um triângulo amoroso en-
tre Deus, Maria e José. Uma 
petição online já reúne 180 mil 
assinaturas e pede que a Netf-
lix retire a série de seu acervo.

Um abaixo-assinado com 
quase 300 mil assinaturas 
também pede que filme seja ti-
rado do ar por 'ofender cristãos'. 
Um bispo católico foi à impren-
sa pata pedir o cancelamento 
da Netflix.  O burburinho está 
solto, mas o filme continua na 
grade da distribuidora Netflix.
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A Netflix, que é plataforma 
mais popular da atualidade para 
assistir a filmes e séries de TV on-
line, vem aumentando consider-
avelmente sua lista de filmes com 
temas natalinos, confira as dicas 
e escolha os filmes que mais vão 
agradar você e sua família.

Crônicas de Natal
Em busca de salvar o natal 

após provocarem um aciden-
te que danificou o trenó do Pa-
pai Noel, os irmãos Kate e Ted-
dy embarcam em uma noite de 
aventuras junto do bom velhinho 
para lhe ajudar a entregar os pre-
sentes de natal.
Recomendação etária: 10 anos.

Cartão de Natal
O filme natalino norte-amer-

icano de 2017 retrata a história 
de Ellen Langford, conhecida por 
revistas e sites de fofoca como 
“herdeira festeira”, ambiciosa e 
problemática e que para herdar 
uma grande empresa de seu pai, 
que está prestes a se aposentar, 
precisa passar por um teste 
proposto por ele.

Ellen precisa ir até a cidadez-
inha de Snow Falls, com pouco 
dinheiro e sem revelar quem é, 
para cumprir uma tradição fa-
miliar, entregar cartas natalinas 
para Zeke, um grande amigo do 
pai dela.

Durante o tempo em que ten-
tar cumprir o desafio, Ellen acaba 
encontrando um amor e descobre 
o verdadeiro significado do Natal.
Recomendação etária: Livre.

Deixa a Neve Cair
Uma nevasca assola a pe-

quena cidade de Gracetown na 
véspera de natal,  e acaba a trans-
formando em um refúgio român-
tico que será o cenário perfeito 
para três histórias de amor e am-
izade que se conectam.

Eles passam juntos por aven-
turas na tentativa de acertar suas 
relações até a hora da festa de 
Natal que acontecerá em uma 
lanchonete especializada em 
waffles.
Recomendação etária: 12 anos.

Um Natal quase Perfeito
Após a morte da matriarca 

da família Meyers, o viúvo, pai de 
quatro filhos decide os juntar sob 
o mesmo teto nos cinco dias que 

Dicas de filmes de natal para assistir no Netflix
antecedem o natal, esse dias são 
carregados de drama e proble-
mas, mas o espírito natalino de-
verá prevalecer, é o que espera o 
patriarca.
Recomendação etária: 12 anos.

Um passado de presente
Após ser transportado para 

os dias atuais por uma feiticeira, 
o cavaleiro medieval Sir Cole, faz 
amizade com Brooke uma pro-
fessora de ciências inteligente e 
gentil que está desiludida pelo 
amor. Os dois vivem uma bela 
história no período do natal. 
Recomendação etária: 10 anos.

O Príncipe do Natal
3: O Bebê Real
O terceiro filme da história do 

casal Rainha Amber e Rei Rich-
ard, trata um momento muito 
especial: a chegada do bebê real. 
Mas, como nem tudo para Amber 
é fácil, antes de ter o seu primei-
ro filho, ela precisa desvendar um 
mistério para proteger a família e 
o reino.
Recomendação etária: 10 anos.

Klaus
O filho do dono dos correi-

os, Jesper, é enviado por seu pai 
para Smeerenburg, uma peque-
na cidade fria e sombria, em que 
a maior tradição são as brigas e 
discussões. Ele tem como missão 
enviar 6.000 cartas para poder 
voltar para casa e curtir suas re-
galias e mordomias, mas como 
fazer isso em uma cidade que as 
pessoas só pensam em brigar dia 
e noite ? Mas, Jesper teve grande 
sorte, encontrou apoio na profes-
sora Alva e no misterioso carpin-
teiro Klaus que vive sozinho em 
sua casa repleta de brinquedos 
feitos a mão, juntos eles vivem 
uma grande aventura de natal. 
Recomendação etária: Livre.

Resgate do Coração
Após a ida de seu filho para 

a faculdade e o inesperado fim 
de seu casamento, Kate decide 
assim mesmo embarcar para 
uma viagem que ela faria com 
o seu marido. Mesmo no início 
da viagem tendo quase se arre-
pendido, Kate encontra um novo 
sentido para sua vida, e não é um 
romance, mas quem sabe possa 
se tornar?!
Recomendação etária: Livre.

Klaus

O Príncipe do Natal 3: O Bebê Real

Deixa a Neve Cair Deixa a Neve Cair

Um Passado de PresenteCartão de NatalResgate do Coração
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Cientistas identificam 71 novas espécies
de plantas e bichos em 2019
A Academia de Ciências da Califórnia  catalogaram  novos peixes, répteis, formigas e flores, segundo os pesquisadores ainda 90% 
das espécies da natureza continuam desconhecidas

As descobertas ocorreram 
nos cinco continentes e em três 
oceanos e 71 novas espécies de 
plantas e animais foram adiciona-
das à lista de fauna e flora que são 
conhecidas. No total, são 17 peix-
es, 15 lagartixas, oito plantas com 
flores, seis lesmas do mar, cinco 
aracnídeos, quatro enguias, três 
formigas, três escíncidos, duas 
raias, duas vespas, dois musgos, 
dois corais e dois lagartos. Esti-
ma-se que mais de 90% das es-
pécies da natureza continuam 
desconhecidas. 

Algumas das novas lesmas, 
como a Madrella amphora, que 
consegue imitar ovos de caracol. 
Confirmado recentemente, por 
meio da genética, que lesmas do 
mar imitam as cores de outras 
espécies, mas é raro ver lesmas 
do mar imitando completamente 
outros animais. 

Entre as 17 novas espécies de 
peixes, está a Siphamia arnazae, 
de Papua Nova Guiné. Pequeno, o 
peixe possui olhos com uma faixa 
preta no meio. Há também o Cir-
rhilabrus wakanda, peixe que foi 
nomeado em homenagem à ci-
dade Wakanda, do filme Pantera 
Negra. 

Uma planta rara de flor bran-
ca, Trembleya altoparaisensis, 
com base em vários espécimes 
coletados há mais de 100 anos 
pelo explorador Auguste François 
Marie Glaziou (1828-1906).

As pessoas não pensam que 
as plantas se movem, mas quan-
do um ambiente muda, elas vão 
para as áreas que melhor lhes 
convêm.

Em uma expedição recente 
ao Parque Nacional da Chapada 
dos Veadeiros, em Goiás, Pacifico 
conseguiu rastrear um espécime 
vivo de Trembleya altoparaisen-
sis. 

 David Ebert, especialista em 
ictiologia (ramo de estudos de 
peixes), encontrou nas Ilhas Mal-
vinas um novo animal aquático 
(Dipturus lamillai), que pertence 
à família de raias Rajidae. Segun-
do ele, a pesca local pode estar 

acabando com essa espécie – na 
Coreia, é comum o consumo de 
Dipturus chilensis, bicho parecido 
com D. lamillai, e Ebert acredita 
que os pescadores estão se con-
fundindo. 

O pesquisador Aaron Bauer 
descreveu 15 lagartixas, três es-
cíncidos (répteis parecidos com 
lagartos), um lagarto laranja e 
um lagarto da espécie Cordylus 
phonolithos. Ele recomendou que 
esses bichos sejam listados como 
ameaçados de extinção, visto que 
são microendêmicos – ou seja, 
encontrados em uma faixa ge-
ográfica extremamente pequena. 

No caso do escíncido Kunie-
saurus albiauris, formigas invaso-
ras já destruíram o habit natural 
da espécie na Nova Caledônia, 
território francês que fica no 
Oceano Pacífico. "Se não ex-
plorarmos habitats isolados, per-
deríamos uma grande parte da 
biodiversidade exclusiva dessas 
regiões", disse Bauer. 

Gary Williams, curador de zo-
ologia de invertebrados, identifi-
cou duas novas espécies de corais 
do Santuário Marinho Nacional do 
Cordell Bank, na Califórnia. Uma 
delas é a Chromoplexura cordell-
bankensis. 

Darrell Ubick, assistente de 
entomologia (estudos de inse-
tos), descobriu uma nova família 
de "aranhas adoradoras de for-
migas". Segundo eles, os bichos 
passam a maior parte do tempo 
no subsolo em formigueiros, em-
bora não se saiba exatamente o 
porquê. "A única maneira de ver o 
que eles estão fazendo é desen-
terrá-los. Mas aí não estarão mais 
em seu estado natural", comen-
tou. Durante uma expedição no 
deserto de Chihuahua, no México, 
cientistas conseguiram observar 
a espécie em estado selvagem, 
mas seu comportamento subter-
râneo permanece um mistério. 

Para conferir a lista com as 71 
novas espécies, é preciso enviar 
um e-mail (em inglês) para a Ac-
ademia de Ciências da Califórnia: 
press@calacademy.org

Lagarto da espécie Cordylus phonolithos foi encontrado na  Angola

Coral Chromoplexura cordellbankensis encontrado no fundo do mar, na costa da Califórnia

Lesma do mar da espécie Madrella amphora Nova espécie de lesma do mar, Janolus flavoanulatus

O peixe da espécie Siphamia arnazae, de Papua Nova Guiné, é um dos novos bichos descritos em 2019

Peixe ganhou nome científico de Cirrhilabrus wakanda
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Nestes tempos onde a cri-
ança anda sendo colocada no 
centro   das atenções e tem suas 
vontades seguidas à risca, sem-
pre é bom  lembrar que a gratidão 
e o reconhecimento por tudo que 
recebe vai faze-la  ser um adulto 
que aceita as bênçãos da vida e 
também as dificuldades.

Ensinar a gratidão às cri-
anças vai além de ensiná-las a 
responder com um “obrigado”. 
Estimular um sentimento de 
gratidão é, na verdade, uma coi-
sa completamente diferente. Ser 
grato vai além dos bons modos, é 
uma mentalidade, um traço e um 
estilo de vida.

A gratidão é, então, um valor 
que toda criança deveria desen-
volver para ser capaz de recon-
hecer o que os demais fazem por 
ela. Ser grato é uma característi-
ca pessoal importante que possui 
outras características correlatas, 
como a generosidade e a bon-
dade. 

Uma criança grata é menos 
egoísta, uma atitude que além de 
tudo a fará muito mais feliz e a 
colocará em uma posição melhor 
no que diz respeito a relações in-
terpessoais

Dicas
Centenas de estudos concor-

dam que, entre outros benefícios, 
praticar a gratidão: Nos predis-
põe a sentir emoções positivas; 
Reduz o risco de depressão; Au-
menta a satisfação nas relações; 
Incrementa a capacidade de re-
cuperação frente a eventos es-
tressantes da vida. 

Não há dúvida de que ensinar 
a gratidão às crianças é um pre-
sente que podemos dar a elas, 
mas é também um presente para 
as pessoas ao seu redor. A seguir, 
apresentamos algumas estraté-
gias para ensinar as crianças a 
serem gratas.

1. Dar o exemplo
Os pais e outros adultos de 

referência são o primeiro modelo 
de comportamento das crianças. 
Se as crianças virem seus pais se 
comportando de maneira genero-
sa, aproveitando e valorizando as 
coisas boas que ocorrem, mesmo 
que sejam muito pequenas, elas 
vão querer seguir o exemplo dado 
por seus progenitores.

Se, pelo contrario, as crianças 

Como ensinar a gratidão às crianças
veem seus pais e outros adultos 
brigando constantemente por 
tudo, comportando-se de ma-
neira grosseira e arisca, nunca 
estando satisfeitos com nada, 
será muito difícil que entendam o 
que significa ser grato.

2. Ajudá-las a entender
que os outros também
têm necessidades
É normal que as crianças pe-

quenas sejam um pouco egoístas 
e egocêntriocas, e é difícil explic-
ar a elas que o mundo é grande e 
não gira apenas para satisfazer 
os seus desejos. Biologicamente, 
a possibilidade de entender que 
tudo não se reduz a eles vai gan-
hando espaço com o tempo. No 
entanto, nós também podemos 
ajudar.

Temos que ajudá-las a ver 
que todos nós temos desejos que, 
em muitas ocasiões, não podem 
ser atendidos. Que as pessoas 
possuem desejos contrários ou 
pouco compatíveis. Desse modo, 
não poder satisfazer um dese-
jo pode gerar frustração para 
qualquer um e ainda cegar a nos-
sa atenção para o que temos, cri-
ando um mundo onde há apenas 
falta.

3. Ensinar a dividir
Uma criança que aprende a 

dividir aprende, ao mesmo tem-
po, a valorizar o que ela possui, 
tanto no que diz respeito a coisas 
e comodidades quanto a pessoas 
com as quais ela pode contar. Di-
vidir para ter consideração com 
os demais e ampliar os horizontes 
sobre o mundo.

4. Enfatizar a
importância de agradecer
Na missão de ensinar a 

gratidão às crianças, queremos 
destacar uma ideia: agradecer 
não deve ser só algo mecânico 
que as crianças devem aprender 
a dizer quando recebem algo. 
Ainda que a princípio “obriga-
do” seja só uma palavra para os 
pequenos, eles devem aprender 
pouco a pouco o seu significado 
verdadeiro. 

O costume de dizer obrigado 
pode criar, aos poucos, a con-
sciência e o entendimento do 
porquê de se sentir agradecido.

5. Agradecer às crianças 

quando fizerem algo bom
Quando as crianças fizerem 

algo bom, temos que agradecer. 
Mostrar a elas a gratidão que es-
tamos tentando ensinar. Afinal, 
é isso que esperamos que eles 
mostrem às outras pessoas na 
mesma situação: agradecimento. 
É parte do exemplo que temos 
que nos esforçar para ser.

Desse modo, as crianças de-
scobrirão que são importantes 
e que há coisas simples que 
agradam aos outros e que fazem 
as pessoas felizes. Por sua vez, 
também vão querer descobrir 
quais são essas coisas em relação 
às pessoas que amam.

6. Falar sobre as coisas
boas pelas quais
se está grato
É bom pedir à criança que 

expresse o porquê de estar se 
sentindo agradecida, sem re-
provar ou negar o valor de nada. 
Desse modo, é possível conhecer 
a criança para descobrir, assim, o 
seu jeito de ser e onde você deve 
reforçá-lo para que consolide a 
sua gratidão. Os adultos também 
devem explicar para as crianças 
as coisas pelas quais são gratos. 

Isso pode ampliar a visão de 
mundo da criança, e também ger-
ar diálogos que vão ajudar a val-
orizar as coisas boas que aconte-

cem na vida.
A importância de ser
grato para ensinar
a gratidão às crianças 
Como pudemos ver, ensinar 

a gratidão às crianças tem mui-
tas vantagens. O problema é que 
ela nem sempre surge de maneira 
natural.

Os aspectos negativos da 
vida e as decepções os ressenti-
mentos e os medos, muitas vezes 
ocupam nossa atenção e não nos 
deixam ver os aspectos positivos. 
Dessa forma, acabamos crian-
do um traço de personalidade 
que envolve a não aceitação da 

gratidão. Robert Emmons, um es-
pecialista acadêmico em gratidão, 
argumenta, no entanto, que de-
senvolver intencionalmente uma 
perspectiva mais agradecida nos 
ajuda a melhorar nosso nível de 
satisfação com a vida.

No processo de ensinar as 
crianças a serem gratas, apren-
deremos a reparar no fato de que 
muitas coisas boas são presentes 
que tivemos a sorte de receber. 
Ao fazer do agradecimento um 
hábito, poderemos mudar o tom 
emocional das nossas vidas e cri-
ar mais espaço para a alegria e a 
conexão com as outras pessoas.
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Fazer um emoji com o seu 
rosto pode ser uma solução para 
se livrar do visual básico das 
carinhas amarelas, além de ser 
um aplicativo superdivertido, 
chama a atenção por ser gratuito 
e pela possibilidade de o usuário 
criar um avatar de si, transfor-
mando você e a sua personal-
idade em emojis que pode ser 
compartilhada em mensagens 
e redes sociais. Têm suporte a 
diversos mensageiros, como o 
WhatsApp e Snapchat. Na lista a 
seguir, confira cinco aplicativos 
para criar carinhas personaliza-
das no celular. Algumas alternati-
vas estão disponíveis apenas em 
aparelhos específicos, mas outras 
opções, como o Bitmoji do Snap-
chat, estão presentes em mais 
versões de celulares.

1. Memoji
O Memoji é um recurso dis-

ponível para iPhones com iOS 13, 
os usuários podem criar caricatu-
ras e animações do próprio rosto.

2 .AR Emoji

Crie seu próprio emoji 
para incrementar
a conversa

A Samsung criou seu próprio 
sistema de figurinhas animadas: 
os AR Emojis. O aplicativo, que 
vem instalado de fábrica em mod-
elos Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, 
transforma o rosto do usuário em 
uma imagem em três dimensões.

3. Mirror
Disponível para aparelhos 

com Android e iOS, o aplicativo 
usa a câmera do celular para de-
tectar as características físicas do 
usuário e criar automaticamente 
os avatares, que podem ser per-
sonalizados com acessórios.

4. GBoard
O teclado Gboard, do Google, 

cria mini figuras personalizadas 
com base no rosto do usuário a 
partir de selfies tiradas na hora

5. Bitmoji
O BitMoji para quem gosta 

das carinhas animadas, certa-
mente é um download que vale a 
pena fazer. Especialmente porque 
é superleve e não ocupa muito es-
paço no seu celular. 

O WhatsApp recebeu novos 
recurso para Android e IOS em 
sua mais recente atualização, in-
cluindo uma configuração de pri-
vacidade.

As ligações via WhatsApp, 
há um modo de chamada em es-
pera nas ligações, ou seja, você 
poderá atender a outras ligações 
colocando a chamada em espera, 
enquanto termina a primeira con-
versa.

Além disso, agora você con-
trola quem pode adicionar você 
a novos grupos de mensagens. 
Um recurso que já era ventila-
do desde abril deste ano e que 
deve reduzir um pouco mais o 
envio de correntes, por exemplo. 
Dessa forma, amigos, parentes 
ou desconhecidos podem ser 
impedidos de colocar você em 
grupos políticos, de spam ou con-
versas não solicitadas. Isso pode 
ser ajustado em Configurações / 
Conta / Privacidade / Grupos.

WhatsApp ganha ligação em 
espera e controle de grupos

Disponibilidade
As novidades já estão dis-

poníveis para Android e iOS na 
versão 2.19.352 ou superior. 
Quem faz parte dos testes Beta 
do WhatsApp já pode ter recebido 

anteriormente essas funções. Por 
via das dúvidas, confira se o seu 
mensageiro está na versão mais 
recente na respectiva página do 
aplicativo nas lojas Google Play e 
App Store.

 Depois de muitas ações en-
tre Estados Unidos para preju-
dicar a expansão de empresas da 
China, o governo resolveu tomar 
uma iniciativa ofensiva e mais 
direta, todos os órgãos e institu-
ições foram orientados a banir o 
uso de equipamentos de empre-
sas estrangeiras.

Esta medida irá pôr um fim 
tanto no nível de hardware e soft-
ware utilizados. 

A empresa como Microsoft 
seriam prejudicadas pelo fim 
da utilização do Windows e do 
pacote Office, por exemplo, en-
quanto computadores de fabri-
cantes como Apple, Dell e HP se-
riam substituídos. Marcas como 
Lenovo, Xiaomi e a própria Hua-
wei, entre outras, podem acabar 
favorecidas no processo.A meta 
é que 30% dos equipamentos se-
jam trocados em 2020, 50% em 
2021 e os demais 20% no último 
ano da iniciativa.

A guerra comercial entre 
China e Estados Unidos seg-

China proíbe tecnologia estrangeira

ue indefinida, com sanções em 
relação a importações e matéri-
as-primas ainda em andamento. 
Em termos de mercado, o gov-
erno norte-americano até listou 
marcas de software do país rival 
como "proibidas" para comércio.

A Huawei, principal marca 

chinesa prejudicada pelo con-
flito, já retirou totalmente com-
ponentes originados dos EUA de 
seus smartphones e estruturas 
5G. Ela ainda passou a investir em 
plataformas próprias como alter-
nativa aos sistemas estrangeiros, 
como é o caso do Harmony OS.

A Apple gosta bastante de 
falar sobre privacidade, mas uma 
investigação descobriu que a úl-
tima geração de iPhones não dá 
tanto controle de privacidade 
para os usuários quanto a Apple 
gostaria que os consumidores 
acreditassem. O novo Iphone 
11 Pro está acessando a local-
ização mesmo que a função de 
localização não está habilitada 
em nenhum aplicativo ou até nas 
configurações do celular, ferin-
do a política de privacidade dis-
ponível na tela de SERVIÇO DE 
LOCALIZAÇÃO do Iphone,mesmo 
com a desabilitação da função in-
dividual o ícone da seta continua 
a aparecer, sempre que se conec-
tar aos dados móveis ou ao WIFI.

Apple admite rastrear iPhone 11 Pro 
mesmo com o GPS desativado
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O cuidado no uso do celular 
deve ser feito tanto em conteú-
do como em seu aparelho físico, 
muito dos jovens não entende o 
perigo que estão colocando e cor-
rendo ao usar inadequadamente 
os aparelhos Smartphone e seus 
acessórios.

Os especialistas em eletrôni-
cos alertam os usuários após 3 
ocorrências trágicas pelo menos 
este ano com pessoas mortas 
durante a carga de telefones ce-
lulares duas em outros estados 
e uma no Rio Grande do Sul.A 
mais conhecida aconteceu no 
Rio Grande do Sul, em abril, uma 
bombeira morreu após incêndio 
provocado por um Smartphone 
carregando.Para evitar proble-
mas, veja algumas dicas durante 
a recarga:

Não use o celular
enquanto estiver
carregando
O risco de choque aumenta 

Acidentes fatais com celulares
motivam alerta principalmente
aos jovens usuários

e a sobrecarga e até incêndio da 
bateria.

Não use acessórios
não certificados
Carregadores que não tem 

procedência não são confiáveis e 
muito perigosos porque aumen-
tam o risco de problema elétrico.

Não durma com
o celular carregando

Esta cautela é válida para 
qualquer tipo de aparelho. 
Mesmo com acessórios cer-
tificados sempre há risco.

Não deixe o celular
carregando sobre
roupas ou materiais
inflamáveis
Em caso de faísca ou circuito 

o problema vai ficar bem pior se 
houver material inflamável.

As últimas publicações do 
site DxOmark, especializado em 
fotografia e análise de lentes, 
reconhecido pelo mercado mó-
bile. O Smartphone da Apple 
empatou com o Samsung Galaxy 
Note 10+, com 117 pontos. Já os 
primeiros colocados, ambos de 
empresas chinesas, Mi CC9 Pro 
Premium Edition, da Xiaomi, e 
para o Mate 30 Pro, da Huawei 
somaram um total de 121 pontos 
nos testes.  

 O melhor gerenciamento de 
ruído de imagem e outros artef-

O Iphone 11 Pro Max
fica para atrás dos
nos testes de qualidade 
das câmeras

atos foi para Huawei, enquanto o 
Xiaomi superou o concorrente no 
quesito de zoom e no quesito de 
gravação de vídeo. Apesar de di-
vidir o segundo lugar do ranking 
geral com o Galaxy Note 10 Plus 
5G a Apple conquistou a primei-
ra posição por possuir a melhor 
gravação de vídeo. Este resultado 
compreende nas categorias:

Melhor polivalente; Melhor 
desempenho em diversos cenári-
os; Gravação de Vídeo; Zoom; Ab-
ertura Focal; Foto Noturna; Mel-
hor câmera Selfie.

O aplicativo do Instagram 
deixou de exibir a quantidades 
de likes nas publicações em 17 
de julho deste ano. A decisão foi 
tomada como uma tentativa de 
descobrir se retirar o número de 
curtidas poderia, de fato, mudar 
o comportamento dos usuários 
da rede, além de alegar preocu-
pação com a saúde mental dos 
usuários.

O Fim das curtidas visíveis 
via o aplicativo na rede social 
reduziu o nível de engajamento 
dos usuários com as postagens 
do Instragam,  A Celebryts - 
startup especializada em mar-

A volta dos likes
no Instagram

keting de influência o fim das 
curtidas visíveis, via aplicativo, 
na rede social reduziu o nível de 
engajamento dos usuários com 
as postagens do Instagram. 

Segundo a pesquisa, a ação 
gerou uma queda de 11% no total 
de curtidas e de 13% no número 
de comentários publicados nas 
postagens dos seguidores.

Com a volta dos likes do In-
stagram a busca pelo aplicativo 
também aumentou, segundo o 
Google Trends, indicando que 
a mudança está atingindo cada 
vez mais contas aumentando o 
número de usuários.

Pesquisadores de Engenhar-
ia Elétrica e de Computadores de-
scobriram uma potencial solução 
para o problema de superaquec-
imento dos dispositivos, esta 
tecnologia irá usar técnica de 
ondas de rotação para alternar a 
magnetização dos circuitos e vai 
trazer a mesma temperatura do 
ambiente em que esta.

As ondas de rotação vão car-
regar informações com o uso de 
isoladores sem envolver cargas 
em movimento, isso permite o 
aumento de atividade com a míni-
ma propagação do calor.Com isso 
vai ter equipamentos de melhor 
desempenho sem gerar calor ex-
cessivo.

Cientistas podem ter
descoberto a solução do
superaquecimento do celular

O programa Proteção irá 
ajudar a proteger a conta de 
usuários do sistema Android.A 
plataforma irá receber a ca-
pacidade de impedir a insta-
lação e o funcionamento de 
aplicativos que não sejam 
baixados via Google Play, im-
pedindo o uso de lojas alter-
nativas, como a da Amazon, 
ou o uso de APKs.O Novo re-
curso é adicionar mais segu-
rança e impedir a instalação 
de aplicativos maliciosos ou 
mal-intencionados.

O uso de APKs facilita a in-

Google pode bloquear apps instalados 
fora da Play Store no Android

stalação de versões antigas de 
certos aplicativos ou o uso de 
serviços bloqueados regional-
mente pelo Google Play.

Vale lembrar que a função 
ainda não foi oficializada e 
pode ser modificada na versão 
final da loja virtual do Google. 

Para quem não conhece 
APKs é um arquivo destinado 
ao sistema operacional An-
droid. É uma sigla em inglês 
da palavra Android Applica-
tion Pack, que são executados 
diretos nos aparelhos celu-
lares.  
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Não use o orçamento aperta-
do como desculpa para descuidar 
de detalhes da decoração da sua 
casa, não necessariamente peças 
de designs ou grandes reformas 
trarão o resultado que você pre-
cisa e pode pagar.

Veja algumas dicas, e as 
tenha como base, mas o princi-
pal é: use sua imaginação e olhar 
atento, saiba que pequenas mu-
danças podem trazer um grande 
up na decoração de sua casa.

Pintura de meia parede
A pintura da parede é uma 

das maneiras mais rápidas de mu-
dar a cara de um ambiente, mas, 
para trazer uma mudança de uma 
forma menos óbvia e que traga 
ainda mais impacto visual você 
pode fazer a “Half Painted Wall”, 
ou simplesmente meia parede, 
que pode ser feita de várias for-
mas, vertical, horizontal, diago-
nal, aposte na sua imaginação e 
criatividade!

Decore com coleções
Muitas pessoas têm um ape-

go com certo tipo de objeto, se-
jam eles discos, carrinhos, relógi-
os, canecas, suvenires de viagens,  
algumas pessoas gostam tanto 
que acabam juntando verdadei-
ras coleções. Então, aproveite os 

Ideias criativas e acessíveis para mudar      a cara da sua casa
artigos que você tem e os agrupe 
com isso você terá um ambiente 
cheio de história e personalidade. 
Imagine que gostoso contar para 
uma visita a origem deles.

Vasos de planta
com tecido
As plantas sempre trazem 

um toque gracioso e cheio de vida 
a decoração, que tal colocar elas 
em vasos de plantas de tecido, 
para trazer ainda mais delicadeza 
e personalidade ao seu ambiente. 
Você mesmo pode fazer os vasos, 
na internet tem vários tutoriais 
ensinando como podem ser fei-
tos.

Espelhos decorativos
Os espelhos são objetos que 

agregam funcionalidade e beleza 
a um ambiente, eles são capazes 
de repaginar sua decoração de 
forma muito rápida, e dependen-
do do modelo com pouco investi-
mento.

Objetos divertidos
Caso você goste de uma dec-

oração mais autêntica e jovem, os 
objetos inusitados, de formatos e 
cores diferentes podem ser uma 
ótima aposta. Eles trarão muita 
personalidade e descontração ao 
seu ambiente. 

Meia parede na diagonal também vale

A pintura de meia parede pode trazer modernidade e um toque diferente com pouco investimento para o seu ambiente

Vasos de plantas com tecidos
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Ideias criativas e acessíveis para mudar      a cara da sua casa

Cachepós com tecidos

O uso de espelhos decorativos pode dar uma nova cara para o ambiente

Use suas coleções de canecas ou qualquer uma outra na decoração

Use objetos de cores e formas divertidas para dar mais jovialidade e modernidade ao visual da sua casawa

Usar o espelho como um componente da decoraþÒo pode ajudar a dar
personalidade ao seu ambiente
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Esses fofos são os primos Antônio Klein Rigon e Valentina Klein Requia

Quando se fala dos benefíci-
os do colo, muita gente comenta 
(ou pensa) “mas meu filho só quer 
colo, não estou mais dando con-
ta”. A primeira coisa é lembrar: 
ninguém precisa ficar escravo do 
colo! Equilíbrio entre o que é bom 
para a criança e o que é bom para 
os pais é essencial! Já foi dito que 
não existe colo demais, mas que 
se algo que não é bom  para a 
mãe, não será para a criança.

Colo até os três
meses de idade
Até os 3 meses, o colo nos 

braços é necessário, pois o bebê 
ainda está em fase de adaptação 
ao ambiente externo. O colo 
oferece o calor, o som, o cheiro, o 
aconchego que remetem ao úte-
ro.

A partir de
3 meses de idade
A partir dos 3 meses, você 

pode sem o menor peso na con-
sciência diminuir o tempo nos 
braços. É claro que não é para 
deixar o bebê chorando deses-
perado sozinho. Mas o colo pode 
ser oferecido por outras pessoas 
ou outras estratégias, como ficar 
ao lado criança, fazendo carinho, 
cantando, falando… 

Tem horas que precisa

Em pleno século 21, com pro-
dutos e novidades cada vez mais 
eficazes, práticos e funcionais 
que as  mães modernas, muitas 
vezes deixam de lado aqueles 
conselhos e dicas da vovó, não é?

Própolis para combater
gripes, resfriados e
aumentar as defesas
do organismo
O Própolis é um antigo e con-

hecido antibiótico natural, com-
posto principalmente de resinas 
vegetais produzidas pelas abel-
has, ele é um poderoso cicatri-
zante, anti-fúngico, antimicótico, 
anti-oxidante e mais uma porção 
de coisas! Ele não possui contra 
indicações, na hora de comprar 
preste atenção no seguinte: veri-
fique a procedência (por tratar-se 
de produto natural, ele precisa ter 
o selo de controle do Ministério 
da Agricultura), observe se o 
spray que você está comprando 
contém mel na composição, se 
tiver mel não pode para menores 
de 2 anos e faça o teste de alergia 
nas crianças: espirre (ou pingue) 
um pouquinho no antebraço e 
aguarde para ver se há formação 
de bolinhas ou vermelhidão. É 
muito rara a ocorrência de alergia 
mas é melhor prevenir.

Bacia de água no quarto 
para melhorar
a umidade do ar
Colocar uma bacia de água 

no quarto na época de clima seco, 
aumenta a umidade e melhora 
as condições para dormir! A dica 
é usar uma bacia rasa e grande, 
tipo uma fôrma de bolo ou bande-
ja.

10 dicas da vovó que funcionam
Charutinho de bebê
para acalmar
Ao nascer, os  bebês saem de 

um local apertadinho, quentin-
ho e embalado pelos movimen-
tos da mamãe para um mundão, 
enorme, frio, cheio de barulhos, 
cheiros, cores… Deve causar cer-
to desespero mesmo!

Com certeza você já viu ou 
ouviu a vovó dizer que preci-
sa fazer um “charutinho” com a 
mantinha para deixá-lo aquecido 
e protegido, e é verdade! Deixar 
o bebê assim, preso, traz de volta 
pra ele a sensação de estar pro-
tegido no útero da mamãe, pode 
perceber como ele se desespera 
com os bracinhos soltos pelo 
mundo e ao serem aconchegados 
assim, já ficam mais calmos.

Amido de milho
(maizena) para assaduras
Neste momento, em que a 

vermelhidão está tão forte que o 
bebê chora ao simples toque, o 
amido de milho super funciona! 
Ele captura a umidade da pele que 
está causando a assadura e dá 
uma sensação de alívio. Depois de 
um banho morno para tirar toda 
a sujeira e qualquer coisa que es-
teja na pele, seque com cuidado 
e “polvilhe” o bumbum dela com 
Maizena. Deixe  sem fralda um 
tempo para “arejar” o bumbum e 
depois, na hora de fechar a fralda, 
passe a pomada de tratamento.

O amido de milho sozinho 
não resolve as assadura, ele sai ao 
primeiro xixi e seu uso constante 
pode causar um outro proble-
ma: o ressecamento da pele e a 
formação de rachaduras e mais 
machucados por isso. Recomen-

da-se como parte do tratamento 
da assadura, sem esquecer que é 
fundamental limpar muito bem a 
área machucada e usar uma po-
mada de tratamento adequada.

Para os bebês mais gordinhos 
e com muitas dobrinhas, acres-
centar 2 colheres de amido de 
milho na água do banho também 
tem efeito calmante nas assadu-
ras, mas use com moderação para 
não causar o ressecamento!

Cortar a unha
durante a soneca
Quem não morre de medo de 

pensar em cortar a unha de um 
bebê com aquelas mãozinhas tão 
minúsculas, aqueles dedinhos tão 
pequenos.

Tente fazer isso com o bebê 
dormindo. Coloque uma toalhinha 
embaixo das mãozinhas dele e, 
usando um cortador de unhas 
infantil, você consegue cortar as 
unhas super molinhas e fininhas 
dos dez dedinhos!

Fraldinha quente para
cólicas ou bolsinha
de grãos
Testa a técnica de aquecer 

uma fraldinha e colocar sobre a 
barriguinha  do bebê que funcio-
na! Coloque uma fraldinha do-
brada duas vezes ao meio para 
aquecer 20 segundo no microon-
das, verifique a temperatura e de-
pois, coloque sobre a barriguinha 
e deite a criança de  bruços. Um 
santo remédio!

Também existe a bolsinha de 
grãos. São  de tecido costuradas 
a mão e dentro delas há grãos e 
ervas (normalmente arroz e fol-
has de camomila, lavanda etc), 

você aquece a bolsinha (pode 
ser no microondas ou com o fer-
ro de passar) e usa onde estiver 
doendo: cólicas, dor de ouvido, 
sinusite…

Água de ameixa para
intestino preso
Quando nada funciona e o in-

testino da criança continua preso, 
apele para esta receita antiga: 5 
ameixas pretas secas em 500ml 
de água, deixe na geladeira de um 
dia para o outro. No dia seguinte, 
jogue fora as ameixas e use esta 
água para misturar a fórmula do 
bebê. Se o seu bebê não toma 
fórmula, você pode misturar esta 
“água de ameixa” em sucos, min-
gaus e etc…

Fraldinha molhada para
baixar a febre
Toda mãe fica desesperada 

quando o filho começa a ter febre! 
Talvez você já tenha ouvido o seu 

pediatra dizer que, você só deve 
ir ao PS se perceber que a febre é 
persistente por pelo menos 3 dias 
ou, se estiver associada a outros 
sintomas como vômitos, diarréia 
e dores. Ok, espere os 3 dias,  leve 
no PS e dê a medicação antitér-
mica indicada pelo pediatra, mas 
se a febre persiste e você fica 
desesperada mesmo, primeira 
coisa que vêm à cabeça é: dar um 
banho para baixar a febre. Sim, o 
banho morno realmente ajuda a 
baixar a febre, mas se você acha 
que isto poderá deixar o seu fil-
ho mais desconfortável, também 
pode usar compressas de água 
fria ou morna.

Molhe uma fraldinha em água 
morna ou fria e coloque sob a tes-
ta, embaixo do braço e pulsos da 
criança. Funciona! Mas não se es-
queça, se a febre persiste, se você 
desconfia de algo mais sério, se 
ele reclama de dor, se está “caid-
inho”, corre pro pronto socorro.Meu filho só quer colo. O que fazer?

Entenda que vai haver mo-
mentos em que a criança vai ficar 
mais carente, precisando de mais 
colo que o normal como febre, 
nascimento dos dentes, cólicas. 
Compreenda esses momentos.

Faça aquilo que
você acha melhor
Faça aquilo com que você 

você se sente confortável. Leia 
a respeito das estratégias que 
deseja colocar em prática, mas 
também siga seus instintos e use 
o amor, compreensão e respeito à 
criança como base para suas de-
cisões.

Divida as tarefas

Sempre que possível, divi-
da a tarefa com outras pessoas. 
Aproveite o colo dos outros o 
máximo que puder.

Não se culpe
Não se sinta mal se você quer 

acostumar seu filho fora do colo. 
Não há nada de errado nisso.

Tudo muda
Mesmo fazendo várias es-

tratégias e tendo sucesso em 
muitas delas, a criança pode pas-
sar por fases muito grudenta, 
quando precisa ficar em cima o 
tempo todo, encostando nos pais. 
Em outras fases, precisa ficar 
mais independente.
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Esse lindinho é o Lupi, cachorrinho da Cláudia.

Gregory Berns, 53 anos, 
neurocientista da Universidade 
Emory, de Atlanta, nos Estados 
Unidos, passa os dias examinando 
o cérebro de cachorros, tentando 
descobrir no que estão pensando. 
A pesquisa está detalhada em um 
novo livro “What It’s Like to Be a 
Dog” (“O que é ser um cachor-
ro”, em tradução literal). Entre as 
descobertas: seu cachorro pode 
realmente amá-lo por quem você 
é e não por sua comida. Nós con-
versamos durante sua recente 
visita à cidade de Nova York e 
posteriormente por telefone. A 
entrevista abaixo foi editada e 
condensada por questões de es-
paço e clareza.

Como começaram seus
estudos caninos?
Começou de verdade com 

a missão que matou Osama bin 
Laden. Havia um cachorro, Cairo, 
que saltou do helicóptero junto 
os Seals da Marinha. Assistir à co-
bertura da imprensa me deu uma 
ideia. Helicópteros são terrivel-
mente barulhentos. Cachorros 
têm uma audição muito sensível. 
Eu pensei: “Se os militares po-
dem treiná-los a entrar em hel-
icópteros barulhentos, pode ser 
possível fazê-los entrar em apa-
relhos de ressonância magnéti-
ca”.

Por quê?
Para descobrir o que pen-

sam e sentem.  Um ano antes, 
meu cachorro favorito, um pug 
chamado Newton, havia morrido. 
Pensava bastante nele. Eu me 
perguntava se ele me amava ou 
se o nosso relacionamento tinha 
mais a ver com o alimento que eu 
lhe fornecia. Como neurocientis-
ta, tenho visto como estudos com 
ressonância magnética ajudaram 
a compreender quais partes do 
cérebro humano estão envolvidas 
em processos emocionais. Talvez 
testes na máquina pudessem nos 
ensinar coisas semelhantes so-
bre os cães. Eu me perguntava 
se eles tinham funções nos cére-
bros análogas às dos humanos. 
O grande obstáculo para realizar 
esse tipo de teste era achar um 

Cães preferem pessoas à comida, diz cientista 
que descobriu o que animais “pensam”
Estudo inédito também mostrou que os cães têm partes exclusivas no cérebro para processar rostos: ou seja, eles amam os tutores 
tanto quando à comida e também são capazes de reconhecer quem os ama

jeito de fazer os cachorros entra-
rem na máquina e ficarem para-
dos o tempo suficiente para obter 
imagens úteis.

Como resolveu isso?
Trabalhei com Mark Spivak, 

adestrador de cães de Atlanta, 
para definir as etapas que pu-
dessem tornar possível para um 
cachorro entrar no aparelho. No 
meu porão, construí um simu-
lador de ressonância magnéti-
ca. Nós apresentamos Callie, a 
terrier da família e substituta de 
Newton, a ele para acostumá-la 
ao barulho, ensinar como subir os 
degraus que conduzem à máqui-
na, deitar a cabeça e ficar sem 
se mexer por períodos de tempo 
cada vez maiores.

Depois que ela dominou es-
sas tarefas, nós as combinamos, 
como seria necessário quando 
encontrasse num aparelho real. 
Callie precisou de três meses de 
prática diária. Após aperfeiçoar 
o sistema de treinamento, con-
vidamos donos de cachorros 
voluntários para o estudo. Desde 
2012, nós treinamos e examina-
mos perto de 90 cães. Por uma 
questão de princípio, nunca am-
arramos nem dopamos nenhum. 
Se o cachorro quiser levantar do 
aparelho e ir embora, ele pode. 
Não existe coerção

Como é o exame?
Em geral, fizemos testes 

análogos aos exames de neuro-
ciência realizados nas pessoas. 
Por exemplo, treinamos os cães a 
fazer o teste do vai ou fica. É se-
melhante ao famoso experimento 
com marshmallow, que mede a 
capacidade de autocontrole. No 
caso dos cachorros, nós os tre-
inamos a apertar um alvo com o 
nariz quando ouvissem um ap-
ito, o “vai”. Depois, ensinamos 
que braços erguidos significa-
vam “não vai”. Se vissem braços 
erguidos enquanto o apito soa-
va, não podiam ir. No aparelho, 
víamos que quando usávamos 
o “não vai”, uma parte do lobo 
pré-frontal se tornava ativa. Cães 
com mais atividade ali se saíam 
melhor. É a mesma coisa nos hu-

manos no teste do marshmallow. 
Não acredito que isso tenha sido 
feito antes em não primatas. Isso 
mostra que os cachorros usam 
partes correspondentes do cére-
bro para resolver problemas sim-
ilares como as pessoas.

O que os cães amam
mais: nós ou a comida? 
Fizemos uma experiência em 

que demos salsichas intercaladas 
com elogios. Ao comparar suas 
respostas e examinar o centro de 
recompensa do cérebro, a maior 
parte dos cachorros reagiu da 
mesma forma diante da comida e 
do elogio. Contudo, cerca de 20% 
demonstravam respostas mais 
fortes ao elogio do que à comida. 
Diante do que, concluímos que a 
grande maioria dos cães nos ama, 
pelo menos, tanto quanto à comi-
da. Outra coisa que aprendemos 
ao mostrar imagens de objetos e 
pessoas aos cães é que eles têm 
partes exclusivas no cérebro para 
processar rostos. Assim, eles são 
de muitas formas condicionados 
a processar faces. Isso significa 
que os cachorros não aprender-
am apenas ao conviver conosco 
que rostos humanos são impor-
tantes – eles nasceram para olhar 
rostos. Não se sabia disso antes.

Existem usos práticos
da sua pesquisa?
Ela pode ser útil para trein-

ar cães de serviço. Durante dois 
anos, nós colaboramos com a Ca-
nine Companions for Independ-
ence estudando filhotes candi-
datos a cão de serviço. A maioria 
dos animais desse tipo custa 
entre US$ 20 mil e US$ 60 mil 
porque necessita de treinamen-
to extremamente intenso para 
conseguir executar o trabalho no 
futuro. Embora esses filhotes se-
jam criados especificamente para 
a tarefa, uma boa parte se rev-
ela inadequada. A Canine Com-
panions queria que tentássemos 
identificar quais filhotes apre-
sentavam maior probabilidade 
de sucesso. Assim, examinamos 
seus filhotes e os acompanhamos 
posteriormente. Nós constata-
mos que os melhores candidatos 

tinham maior atividade na região 
cerebral com mais receptores de 
dopamina, o núcleo caudado. Eles 
também tinham menos atividade 
na parte do cérebro associado ao 
medo e à ansiedade, a amígdala.

A pesquisa trará
implicações às políticas
públicas?
Talvez algumas para animais 

em abrigos. Talvez seja possível 
utilizar a pesquisa para ajudar 
abrigos para cães com proble-
mas de agressão. Se conseguir-
mos descobrir o problema em seu 
cérebro, talvez consigamos achar 
alternativas a sacrificá-los. O que 
esses estudos me deram de mais 
importante é um questionamen-
to sério sobre como tratamos os 

animais. Pense em como criamos 
animais em grandes centros in-
dustrializados, onde são con-
finados a maior parte da vida e, 
a seguir, abatidos, muitas vezes 
com crueldade. 

Se os animais têm consciên-
cia de seu sofrimento – e acred-
ito que tenham – nós temos de 
reconsiderar seu tratamento. Em 
termos pessoais, sou vegetari-
ano, em graus variados, desde a 
faculdade. Essa pesquisa deixa 
claro que os animais têm cére-
bros com a capacidade sentir 
muitas das emoções humanas. 
Isso aguçou minha resolução de 
ser um vegetariano melhor, em-
bora eu também tenha aprendi-
do a não me criticar quando não 
consigo.
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Até o final de semana, mui-
tas opções para conferir com a 
família. Desde encontros cul-
turais, música, apresentações. 
Confira:

Café com Memória
História dos Corais de Ben-

to Gonçalves noa sexta-feira, 13  
às 17h,  O encontro terá como 
convidado Geraldo Farina que 
relatará suas experiências como 
maestro de diferentes grupos de 
canto. O café com Memória tem 
a parceria com o Círculo Tren-
tino, para  reunir depoimentos 
sobre a trajetória do canto coral 
do município. O evento acontece 
na Via Del Vino.

Mercantino Di Natale
De de sexta  a domingo, 15,  

acontece a partir das 10h   um 
comércio  de diversos segmen-
tos, incluindo gastronômicoe  
artesanato  , comk destaque 
para produtos com a temática 
dos imigrantes italiuanos.

Encontro de Orquestras
O Encontro de Orquestras, 

também acontece de setxa à do-
mingo. O distrito de Faria Le-
mos  oferece, com início às 20h  
na igreja Nossa Senhora do Ro-
sário a apresentações de Laura 
Dalmás, Rafa Gubert e as or-
questras de Faria Lemos, Carlos 

Final de semana cheio de atrações culturais e religiosas
Barbosa e Veranópolis.

Desfile alegórico
No domingo, às 20horas ini-

cia o desfile alegórico Buon Na-
tale que traz  para a rua Mare-
chal Deodoro, em frente a Praça 
Via Del Vino, patinadores, bai-
larinos, artistas circenses e ato-
res.

Treino Solidário de Natal
No sábado e domingo, com 

24 horas de corrida, a ação so-
lidária de arrecadação de dona-
tivos para as entidades carentes 
do município, tem a saída na rua 
Xingu, bairro Planalto, próximo 
à praça da igreja, das 12h do dia 
22 de dezembro às 12 horas do 
dia 23. 

O treino tem o objetivo de 
estimular a prática de atividades 
físicas e integrar entidades be-
neficentes, academias e grupos 
de corrida da cidade. Cada atleta 
participante ou simpatizante po-
derá levar para apraça alimen-
tos, brinquedos ou agasalhos que 
queira doar. As doações serão 
encaminhadas à Secretaria de 
Habitação e Assistência Social.

Papai Noel nos Bairros 
No dia 14  vai acontecer a 

chegada do  papai Noel no bairro 
Fátima,  e  no dia 21/ no Bairro 
Villa Nova.

Espetáculo de dança
A clássica história da Cinde-

rela será encenada no dia 14  na 
Rua Coberta, nos fundos da casa 
das Artes. O espetáculo  será 
apresentado em duas sessões,  
15h30, e  20h.  com 110 baila-
rinos, com faixa etária de 3 a 25 
anos,  que darão vida vida à his-
tória infantil Cinderela.

Via Del Vino
Na sexta-feira dia 13 acon-

tece o Música Na Praça (via Del 
Vino),com diverças atrações mu-
sicais, show de luzes, com iní-
cio as 14h30min . As 20 horas 
apresentação do coral Abracaí e 
às 21h  grupo Trebbiano  apre-
senta o Especial de Natal. No 
sábado inicia aprogramação do 
música na praça as 14h30 min e 
às No dia 15, domingo acontece 
o evento Histórias de Natal


