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Quais os erros na
reconquista de um amor?

 págs. 04 e 05

Ok, o relacionamento empacou, esfriou e ele foi embora.
Fica a pergunta: onde estão os erros, quero de volta? Como 
seguir em frente? Todos estes questionamntos devem ser 
analisados antes de qualquer atitude impensada.
às vezes é um livramento e outras é o amor de uma vida.  
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 É preciso ficar atento a convites 
ou a demissões que afetam os recursos 
materiais. Você está numa fase de pro-
gresso e, independentemente do que 
está por vir, tem a intenção de inovar o 
campo profissional e ter maior clareza 
das possibilidades necessárias para o 
seu desenvolvimento. Você não é o úni-
co afetado pelos impactos financeiros, 
porque um grupo de pessoas que estão 
inseridas no mesmo projeto dependem 
de você. Você está num processo im-
portante de cura com as pessoas do seu 
convívio, principalmente com irmãos e 
parentes. 

As ideias estão sendo transfor-
madas e o autoconhecimento é o com-
bustível necessário para o seu desen-
volvimento pessoal. As suas decisões 
impactam um grupo de pessoas, prin-
cipalmente na área pessoal. Haverá a 
possibilidade de tomar decisões im-
portantes e de explorar as suas ideias 
para novos rumos, mas é preciso avaliar 
as expectativas e as especulações fi-
nanceiras. O céu pede para evitar riv-
alidades e desapegar de situações que 
atualmente estão sob o seu controle, 
mas que geram desafios profundos. É 
momento de avaliar quem é você neste 
novo contexto e de assumir a sua vida 
com maturidade.

É uma semana significativa para 
promover mudanças em sua carreira 
e em seus planos futuros. A sensação 
de não ter o controle que sempre 
teve sobre situações e pessoas é fato, 
então será importante “abrir mão” e 
seguir a sua jornada de outra forma. 
Quanto maior a sua flexibilidade, mel-
hores serão os resultados. Ao resistir, 
você vai colocar as relações em cho-
que, o que pode causar um colapso! 
Seja sábio e deixe as pessoas à sua 
volta guiarem as suas próprias de-
cisões. Os estudos e uma nova forma 
de pensar sobre a vida e sobre as coi-
sas, de uma forma geral, vão lhe traz-
er um novo estado de consciência.

A Lua Nova desta semana afeta um 
grupo de pessoas. É preciso estar aber-
to a novas experiências e movimentar 
novas ideias daqui para frente. O foco 
está em promover inovações, então 
você será levado a romper com algu-
mas pessoas, projetos e situações que 
não despertam mais a sua evolução. 
O céu também retrata os sentimentos 
que vêm sendo reprimidos e que ger-
am mágoas, ressentimentos e culpas. 
O autoconhecimento é essencial para 
que você possa ressignificar para fazer 
escolhas harmônicas para o seu desen-
volvimento emocional e espiritual. 

Cuide dos sentimentos e busque 
analisar as expectativas que pre-
cisam ser descartadas. O equilíbrio 
emocional é essencial para que seja 
possível tomar decisões construtivas. 
Você está numa fase de progresso e 
também de compreensão do seu valor 
em atividades com um grupo de pes-
soas. Mas é momento de avaliar quem 
são as pessoas e como pode liderar os 
seus projetos de uma forma plausível e 
construtiva. Haverá a possibilidade de 
conversar com uma pessoa e de expor 
as suas dúvidas e ideias. O céu também 
fala sobre rivalidades que o colocam na 
linha de frente e trazem possíveis en-
frentamentos.

Um grupo de pessoas que se ligam 
a esses assuntos estão passando por 
um processo significativo de mudanças. 
Caso tenha parentes que moram longe 
ou relações frias, mesmos com pessoas 
que estão perto, é necessário saber que 
“essas pessoas” passam por um novo 
processo emocional, então podem ac-
ontecer encerramentos, rompimentos 
e mudanças consideráveis. Os acon-
tecimentos afetam o seu emocional 
e exigem de você um novo olhar para 
experiências que não estão sob o seu 
controle. 

É preciso ter consciência dos even-
tos financeiros, principalmente aqueles 
que não estão sob o seu controle e que 
geram rompimentos e desgastes. Soltar 
e deixar ir embora é uma sábia decisão. 
A situação não impacta somente você, 
mas um grupo de pessoas. Os sac-
rifícios devem ser depositados em seu 
coração com sabedoria, caso contrário 
podem acentuar rivalidades e atri-
tos com pessoas, o que não o levará a 
nada. Seja sábio para soltar os carmas 
e, desta forma, tirar um aprendiza-
do que o libertará certamente.

 É uma semana importante para 
desenvolver novas ideias e avaliar como 
deseja expor as suas ideias com um 
grupo de pessoas. Haverá a oportuni-
dade de comunicar e de ser objetivo 
em suas intenções, mas as mudanças 
são nítidas! Pode ser que você sinta a 
necessidade de cortar relações ou de 
se afastar de algumas pessoas. Existe o 
anúncio de um novo estilo de vida, en-
tão a rotina é afetada. Você está numa 
fase de progresso financeiro, entretanto 
deve avaliar os sentimentos e o modo 
como vem lidando com experiências do 
passado que ainda bloqueiam as suas 
decisões.

A Lua Nova vem pedindo de você 
compreensão sobre como deseja atuar 
com a autoestima, o campo amoroso e 
as relações de afetos com os filhos. O 
cenário traz mudanças, imprevistos, 
cortes e afastamentos. Para desenvolv-
er a autoestima, é necessário descartar 
situações e inovar o campo das ideias. 
Se tiver filhos, é importante entender 
as mudanças que o afetam e que precis-
am de um novo olhar para a situação. O 
namoro também é afetado, então você 
deve avaliar possíveis cortes ou afasta-
mentos temporários. Reflita sobre as 
suas decisões, porque os filhos são al-
vos, assim como a autoestima.

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.

O cenário pode ativar mudanças 
de casa e novas relações no núcleo fa-
miliar. É importante aceitar e entender 
que a situação não está totalmente sob 
o seu controle, o que mexe consider-
avelmente com o cônjuge ou uma com 
pessoa importante que se sente vul-
nerável na experiência. Se for casado, 
o cônjuge passa por desafios e os as-
suntos o afetam diretamente. Por outro 
lado, você está numa fase ótima para 
viajar e se relacionar com pessoas do 
seu convívio. O foco está no desenvolvi-
mento dos filhos, no namoro e no lazer. 
As mudanças são necessárias para fo-
car em seus interesses.

É uma semana em que você será le-
vado a promover cortes importantes no 
trabalho. Tenha atenção com demissão 
e com situações que podem fugir do seu 
controle. Caso o seu desejo seja mu-
dar o curso e fazer novas atividades, é 
uma semana na qual será impulsiona-
do a fazer tudo isso. A saúde também 
pode ser mexida, principalmente para 
promover uma rotina adequada para o 
seu estilo de vida e para os seus novos 
hábitos. Caso tenha funcionários, é uma 
semana em que podem acontecer de-
missões. Além disso, novas estruturas 
devem ser instaladas. 

O relacionamento pode ser afe-
tado, então o céu pede reflexão e pon-
deração nas decisões. As decisões 
impactam o futuro e as metas profis-
sionais. É importante se colocar no 
lugar do outro para que os dois definam 
decisões satisfatórias em conjunto. A 
pessoa tocada no seu gráfico pode ser 
o cônjuge, sócios ou uma pessoa im-
portante para o seu desenvolvimento. 
A pessoa tocada mostra-se instável e 
talvez precise da sua ajuda para inter-
agir com as mudanças que você vem 
propondo. Seja flexível para obter re-
sultados mais produtivos.

Luciano Huck ajuda Lurdes a de-
spistar Januário. Thelma fecha seu 
restaurante. Januário vai à casa de 
Lurdes. Oliveira conta a Danilo sobre 
o fechamento do restaurante. Matias e 
Miranda não conseguem se entender. 
Vitória liberta Belizário e Veiga. Beti-
na vê uma foto de Verena, e Nicete se 
preocupa com a filha. Lurdes confessa a 
Januário o ocorrido com Jandir, e Ryan 
ouve. Januário convida Lurdes para 
sair. Danilo procura Thelma. Vitória 
desabafa com Davi sobre seu trabalho. 
Natália confessa às irmãs que está 
namorando Durval. Ryan e Érica confor-
tam Lurdes. Gabo surpreende Thelma e 
a convida para viajar. Betina confronta 
Verena. Miguel assume o caso de Mag-
no. Januário revela a Lurdes que pode 
ter uma pista de Domênico. Vitória sof-
re por conta de seu trabalho, e Davi a 
conforta. Sandro afirma a Vinícius que 
Tales está se aproveitando de Lídia. 
Sob orientação de Álvaro, Vitória faz 
uma nova proposta pelo restaurante de 
Thelma. Thelma aceita viajar com Gabo 
para Portugal, e Danilo se alarma. Car-
ol fica inconformada com o namoro de 
Natália e Durval.

Luna trabalha no resort em Can-
cún. Gabi avisa a Luna sobre a previsão 
de tempestade. Juan pede ajuda a Gabi 
para reconquistar Luna. Rafael é im-
pedido de viajar por causa da validade 
do passaporte, e Kyra embarca sozinha 
para o México. Alexia conta a Téo sobre 
a promessa de ficar longe dos homens 
porque conseguiu o papel na novela. O 
juiz Vitório embarca no mesmo voo que 
Kyra e Alexia, e é observado por Donato. 
Alexia reconhece Kyra, lembrando que 
foi ela quem atrapalhou uma sessão de 
seu musical. Com a ajuda de Gabi, Juan 
surpreende Luna com uma cena român-
tica, para reconquistar a moça. Kyra es-
barra em Donato no momento em que 
ele ameaça Vitório. Kyra pega a arma 
de Donato e, sem querer, atinge a fu-
selagem do avião. Donato é imobilizado 
pelos comissários do voo. Luna cede ao 
amor que sente por Juan e aceita reatar 
com o ex-namorado. O avião onde estão 
Kyra e Alexia faz um pouso forçado em 
Cancún.

Justina conta sobre sua ida ao cir-
co para Emília, que fica admirada com 
a filha. Afonso é hostil com Shirley. Al-
fredo pede para Alaor empregar Tião. 
Lola sugere que Inês deve conversar 
com Shirley. Alfredo e Adelaide fazem 
as pazes. Emília impõe uma condição 
para deixar Adelaide levar Justina para 
falar com Selma. Olga sente ciúmes do 
assédio das mulheres a Zeca. Karine se 
interessa por Alfredo e incentiva sua 
contratação. Virgulino não acredita em 
retaliações de Hilton. Tião começa a 
trabalhar no cabaré. Lola se preocupa 
ao saber que Alfredo trabalhará na loja 
de Assad. Isabel decide falar com Lola 
quando Felício conseguir se divorciar. 
Shirley desiste de voltar para a Bahia. 
Lola exige que Alfredo devolva a Osório 
o dinheiro que roubou. Osório se sur-
preende com a visita de Alfredo e Lola. 
Virgulino é punido por Hilton. Lola re-
negocia o valor da dívida de sua casa. 
Candoca questiona Emília.

Luisa Mell revela detalhes da floresta de 1 mi de m² 
que ganhou do marido

Apresentadora e ativista 
Luisa Mell revelou detalhes 
sobre seu ambicioso pro-
jeto de construir um san-
tuário para animais silves-
tres e exóticos, lugar que 
irá abrigar bichos que já não 
podem mais viver em seu 
habitat natural. O terreno, 
uma floresta de um milhão 
de metros quadrados que 
de tão grande ocupa uma 
área entre dois municípios 
na Grande São Paulo, Rio 
Grande da Serra e Ribeirão 
Pires, foi doado pelo marido 
da apresentadora e o gasto 
para construir o santuário 
será de milhões.

A previsão para abrigar 
o primeiro animal que ain-
da será resgatado é para o 
segundo semestre desse 
ano, se as obras não atras-
arem. Para essa empreitada 
sair do papel, Luisa contou 
com ajuda de Anitta, quem 
ela faz questão de enfatizar 
que tornou tudo possível. 

Em setembro do ano 
passado, a apresentadora 
organizou um jantar benef-
icente em São Paulo com a 
presença da cantora, além 
de Isis Valverde e Rita Lee, 
homenageada daquela 
noite e também defensora 
da causa animal. Na oca-

sião, Luisa conseguiu arrec-
adar R$ 332 mil, que serão 

usados nas construções 
iniciais do santuário.
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agenda

Estréias de séries em fevereiro na Netflix
A Netflix Brasil divulgou 

os destaques de sua pro-
gramação para o mês de fe-
vereiro, com o anúncio de 
novos filmes, séries e tempo-
radas para seus assinantes.

Na agenda do stream-
ing estão aguardadas pro-
duções como: a estreia de 
Locke & Key (baseada nos 
quadrinhos de Joe Hill e Ga-
briel Rodríguez); a nova tem-
porada de Altered Carbon; e 
o filme original Para Todos 
os Garotos: P.S. Ainda Amo 
Você, sequência do longa 
Para Todos os Garotos que 
Já Amei (de 2018).

Confira abaixo a relação 
de lançamentos, entre es-
treias e retornos ao catálo-
go, programados para fev-
ereiro na Netflix.

Séries
Vikings:
Temporada 6 (dia 6)
Na temporada final, Bjorn 

é o novo rei de Kattegat, Ivar 
se refugia na Rússia e Lager-
tha planeja uma aposenta-
doria tranquila no campo.

Locke & Key:
Temporada 1 (dia 7)
Após a morte do pai, três 

irmãos se mudam para uma 
antiga mansão repleta de 
chaves mágicas. História ba-
seada nos quadrinhos de Joe 
Hill e Gabriel Rodríguez.

Van Helsing:
Temporada 4 (dia 8)
Vanessa adota uma nova 

filosofia. Segredos são rev-
elados. Sam segue com sua 
intenção maligna de ressus-
citar o Senhor das Trevas.

Narcos: México
Temporada 2 (dia 13)
Félix precisa lidar com os 

EUA e as consequências de 
seus atos contra o DEA, ao 
mesmo tempo em que en-
frenta oposição dentro do 
próprio grupo.

Casamento às Cegas:
Temporada 1 (dia 13)
A conexão emocional 

pode levar à atração físi-
ca? Nesta série, soltei-
ros tentam encontrar um 
par e se apaixonar antes 
de se verem cara a cara.

As Telefonistas:
Temporada Final 
Parte 1 (dia 14)
Com a ajuda de amigos 

próximos, Lidia volta à Es-
panha para tentar encontrar 
a filha enquanto o país en-
frenta as consequências de 
uma guerra civil.

Spectros:
Temporada 1 (dia 20)
No bairro da Liberdade, 

em São Paulo, um grupo de 
adolescentes se vê em meio 

a uma disputa envolvendo 
forças sobrenaturais e es-
píritos japoneses.

A Cabana e Seus 
Segredos (dia 20)
Este documentário in-

timista acompanha o autor 
William Paul Young em uma 
jornada pelo universo que 
deu origem ao fenômeno 
mundial “A Cabana”.

Gentefied:
Temporada 1 (dia 21)
Três primos de origem 

latina tentam superar suas 
diferenças para manter vivo 
o negócio da família em um 
bairro de Los Angeles.

Better Call Saul:
Temporada 5 (dia 24)
A série derivada de 

“Breaking Bad” conta a 
história da transformação do 
advogado Jimmy McGill no 
sem escrúpulos Saul Good-
man.

I Am Not Okay With 
This: Temporada 1
(dia 26)
Que adolescente não en-

frenta problemas na escola, 
na família ou de identidade? 
Mas o pior é que ela também 
precisa encarar seus novos 
superpoderes!

Altered Carbon:
Temporada 2 (dia 27)
Quando um trabalho 

leva Takeshi Kovacs de vol-
ta ao Mundo de Harlan em 

Vikings: Temporada 6

Van Helsing: Temporada 4

As Telefonistas: Temporada Final

Narcos: México - Temporada 2

Better Call Saul: Temporada 5

uma nova capa, ele encontra 
o planeta em guerra e seu 
grande amor em apuros.

Aceleradas:
Temporada 1 (dia 28)
Na Cidade do México, 

três jovens mimadas con-
hecem uma mulher perigosa 
que as conduz em uma ar-
riscada viagem de amadure-

cimento e aprendizado.

Restaurants on
the Edge (dia 28) 
Três especialistas em 

comida e design viajam pelo 
mundo transformando res-
taurantes decadentes em 
lugares dignos das paisa-
gens maravilhosas em que 
se encontram.
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comportamento

Erro 1: Sugerir que 
vocês podem manter
uma amizade colorida
A Amizade colorida é 

o mesmo que manter uma 
amizade sem nada de com-
promisso, mas, com certos 
benefícios.

Com essa atitude, você 
basicamente está colocan-
do no lixo o relacionamen-
to entre vocês, justamente 
porque se vocês tiveram um 
relacionamento passado que 
ficou sério e você, nesse mo-
mento de afastamento, re-
solve assumir um relaciona-
mento casual, basicamente 
você está se colocando nas 
mãos dele e, desse modo, 
a pessoa te colocará como 
plano b.

É o mesmo que dizer que 
você está se entregando 
fácil demais. Desse modo, 
cedo ou tarde, ele encon-
trará outra pessoa e se en-
volverá com ela.  Em segui-
da, ele vai terminar de vez o 
relacionamento casual que 
tem com você.

Quando isso acontecer 
você pode ter certeza que, 
de uma hora para outra, ele 
irá te bloquear e excluir o 
seu número e evitar você.

Erro 2: Ficar
apontando defeitos
e falhas dele
O segundo erro comum 

que você deve evitar quando 
desejar reconquistar alguém 
é ficar apontando os defeitos 

Quatro erros fatais na reconquista

Tá ok, ele foi embora. O que fazer     para reconquistar?
e falhas da pessoa.

Apontar os defeitos e 
falhas de alguém fará com 
que a pessoa se sinta para 
baixo e emocionalmente mal 
estando com você. Desse 
modo ela terá uma tendên-
cia cada vez maior a evitar 
contatos com você.

Portanto entenda que 
atacar outra pessoa, critic-
ar, apontar defeitos e falhas 
não trará outros resultados 
senão mais afastamento ou 
até mesmo que a pessoa ex-
clua você de todos os conta-
tos e das redes sociais.

Com essa atitude, você 
acaba demonstrando que 
se importa demais, demon-
strando uma atitude agressi-
va e crítica. E esse compor-
tamento somente afasta ele 
cada vez mais de você!

Erro 3: Tentar um
reconciliação rápido
demais
O terceiro erro comum 

que você deve evitar quando 
desejar reconquistar alguém 
é ir rápido demais e não faz-
er uma pausa após o térmi-
no.

É importante você deixar 
as emoções negativas esfri-
arem e que vocês façam uma 
reaproximação gradativa.

Se você, após o térmi-
no do seu relacionamento, 
vai rápido demais, provav-
elmente encontrará as 
emoções negativas e os mo-
tivos que levaram ao término 

que ainda estarão presentes.
Desse modo, será muito 

provável que aconteça um 
novo término, que pode ser 
até mesmo definitivo. Por 
isso, é essencial fazer uma 
pequena pausa e utilizar um 
pouco de escassez após o 
término.

Isso quer dizer que após 
o término de um relacion-
amento, você precisa dar 
o prazer da sua ausência, 
“deixar a poeira baixar”, 
para depois fazer uma nova 
aproximação!

Preencha esse espaço 
e esse vazio, que provav-
elmente você deve estar 
sentindo com o fim do rela-
cionamento, ocupando o seu 
tempo com novos projetos, 
novas atividades ou algo rel-

acionado com seu lazer.
Daí muitas pessoas  per-

guntam…, “mas quanto tem-
po devo esperar para poder 
fazer a reaproximação?” 
E a   resposta é:  Não existe 
um tempo exato em termos 
de horas, dias ou semanas. 
Depende do seu próprio 
tempo.

Você precisa sentir que 
você realmente está curada 
emocionalmente antes de 
partir para a reconciliação. 
É preciso refletir sobre os 
motivos que levaram ao fim 
do relacionamento e crescer 
emocionalmente a ponto de 
estar preparada para en-
frentar seus próprios erros, 
assumi-los e evita-los.

Portanto, para comple-
mentar esse terceiro ponto, 
vem o quarto ponto que é:  
Curar-se emocionalmente.

Erro 4: Não se curar
emocionalmente
O quarto erro comum que 

as pessoas cometem quando 
se trata de reconquista é não 
se curar emocionalmente e 
voltar com mágoa, raiva, cul-
pa e sem perdoar.

Entenda que quando 
você volta para o relaciona-
mento com todos esses sen-
timentos negativos, vocês 
terão uma atitude muito no-
civa e tóxica dentro do rela-
cionamento.

Brigas frequentes, de-
sentendimentos e até mes-

mo um novo término aconte-
cerão rapidamente, fazendo 
com que o relacionamento 
se desgaste e se deteriore, 
tornando praticamente im-
possível que o relaciona-
mento continue.  Portanto, é 
bem provável que aconteça 
um novo termino e, dessa 
vez, com um afastamento 
ainda maior!

Uma dica extra e muito 
importante para a recon-
quista:

Uma dica extra que mui-
tas pessoas esquecem de 
fazer é corrigir os pontos 
que levaram ao fim do rela-
cionamento. Observe as ati-
tudes que você e ele tiveram 
e que desgastaram o rela-
cionamento, fazendo com 
que vocês terminassem.

Esses são os pontos que 
você deve trabalhar para 
poder crescer e ajudar e 
apoiar para que a outra pes-
soa cresça também.

Cuidado para não critic-
ar, apontar defeitos e falhas 
na outra pessoa sobre esses 
pontos.

Você deve mencionar 
os pontos a melhorar e in-
centivar a pessoa a crescer 
emocionalmente, facilitando 
assim que no processo da 
reconquista vocês estejam 
em um novo relacionamento 
e não que repitam os erros 
do relacionamento passado 
que acabam levando nova-
mente ao mesmo desfecho.
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comportamento

 O término de um rela-
cionamento é extremamente 
doloroso. Pensando nisso, 
reunimos cinco passos per-
feitos para você não só con-
seguir reconquistar ele rapi-
damente como também virar 
o jogo de vez!

O término de um rela-
cionamento é uma espécie 
de “soco na alma”. 

Antes de mais nada en-
tenda  que rejeição leva a 
obsessão. Isso quer dizer 
que é importante você tra-
balhar emocionalmente 
para resolver suas questões 
emocionais, e em hipótese 
alguma deve agir de modo 
obcecado perseguindo-o ou 
fiscalizando a vida dele, pois, 
quando você deseja recon-
quistar alguém, uma atitude 
obsessiva fará com que a 
pessoa queira se afastar ain-
da mais de você.

E como a rejeição acaba 
levando a uma espécie de 
obsessão é importante você 
crescer emocionalmente e 
lidar com isso o quanto an-
tes!

Caso contrário, ele 
perceberá facilmente uma 
atitude mais obsessiva e até 
mesmo desesperada vinda 
de você para reconquistá-lo.

Agora  os cinco passos 
para reconquistar ele rapid-
amente e mudar o jogo!

Dê razão a ele
sobre o término 
Você precisa, após o 

afastamento, dar razão a ele 
sobre o motivo do termino 
do relacionamento.

Inclusive você pode uti-
lizar uma frase do tipo “Eu 
estive refletindo e você 
realmente tem razão. Se 
eu estivesse no seu lugar, 
eu também acharia melhor 
terminar”Se você falar isso 
para ele, pode ter a certeza 
de que vai desarmá-lo to-
talmente, ficando menos 
na defensiva com relação a 
você. Isso é o primeiro passo 
essencial para o processo de 
reconquista!

Declare amizade
entre vocês

Declarar para ele que 
você, nesse momento, so-
mente vê entre vocês a pos-
sibilidade de amizade fará 
com que você crie uma in-
disponibilidade! Dessa forma 
você vai “ativar” o famoso 
gatilho da escassez!

Saiba que essa atitude 
ajuda a acelerar e MUITO o 
processo de reconquista… 
pois, nesse momento em 
que você se demonstra in-
disponível e forte, ele vai fic-
ar literalmente com “a pulga 
atrás da orelha” …

Guarde bem essa frase 
para você: “A origem do 
desejo é querer aquilo que 
não podemos ter”

Portanto, ao declarar 
uma amizade entre vocês, 
você está, indiretamente, 
criando nele um espirito de 
desafio e medo da perda!

Você também poderá 
utilizar essa frase em uma 
conversa com ele: “Foi muito 
importante para mim o que 
vivemos, eu te admiro mui-
to e gosto de você! Porém, 
nesse momento, é melhor 
para agente termos apenas 
uma amizade”  

Faça ele sentir atração 
por você com as
atitudes de atração
Atração emocional
Atração que desperta 

desejo: Nessa fase você tem 
que está com a corda toda! 
Você tem que estar cheia de 
si! Pois, você vai usar o seu 
lado provocante, sensual e 
atrativo para despertar a 
atração nele!

Nesse momento, quan-
do começar a ter um clima, 
você vai dizer algo do tipo: 
“É proibido amigos terem 
algo a mais, isso é contra as 
regras…”

Nesse momento você vai 
ativar o desejo pelo proibido 
e criar um estimulo a mais 
de desejo no relacionamento 
entre vocês!

Conseguindo passar por 
essa terceira fase, você deve 
ir direto ao quarto passo:

Crie nele o Medo
de perder você

Construa uma estratégia para reconquistar

O medo da perda é quan-
do ele começa a perceber 
que pode perder para alguém 
ou porque simplesmente 
você não tem interesse em 
estar em um relacionamen-
to e está dedicando tempo a 
outros temas e áreas da sua 
vida.

Uma frase que combi-
na bem aqui nessa fase é a 
seguinte: “Recentemente 
aconteceu algo que eu quero 
te falar depois… Uma pes-
soa me ajudou a descobrir 
um lado meu que eu nem 
conhecia…”

Com certeza ele vai fic-
ar curioso e intrigado para 
saber qual é esse seu lado e 
quem é essa pessoa!

Deixe esse mistério por 
algum tempo… até que você 
perceba que ele vai começar 
a demonstrar um ciúme por 
você.

Dessa forma, ele vai 
perceber que ainda tem al-
gum sentimento por você! 
Daí sim é o momento de rev-
elar…

Não se preocupe… essa 
pessoa misteriosa que você 
criou pode ser um amigo, 
conhecido nas redes sociais, 
um professor, terapeuta ou 
até mesmo escritor de al-
gum livro que você leu! 

Na verdade, isso é o que 

Tá ok, ele foi embora. O que fazer     para reconquistar?

menos importa! O que im-
porta é você conseguir des-
pertar ciúmes nele!

Porém, é importante 
que durante esse tempo de 
afastamento você consiga 
crescer emocionalmente, 
pois, se você não reconhecer 
os problemas que levaram 
ao término do relaciona-
mento e melhorar, ao voltar, 
vocês poderão terminar no-
vamente! 

Geralmente os grandes 
motivos de briga que podem 
ter partido da sua parte por 
falta de um desenvolvimento 
emocional são: Insegurança: 
Ciúmes excessivos: Posses-
sividade: Egoísmo

Faça a pessoa 
começar a desejar 
você utilizando:
Gatilhos sexuais: Humor 

malicioso: Atitudes com mais 
sensualidade e sexualidade.
Quando você perceber que o 
relacionamento entre vocês 
está começando a esquen-
tar você precisa utilizar a 
seguinte frase: “É melhor ir-
mos mais devagar… sem ex-
pectativas e sem pressão…”

A ideia é deixar suben-
tendido que ele terá que re-
conquistar se ele quiser uma 
nova chance com você! Você 
acaba de mudar o jogo! Ag-
ora é ele que precisa recon-
quistar você!
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Mais de 70 mil fotos
de usuárias do Tinder
foram roubadas

Cerca de 70 mil fotos rou-
badas de usuárias do Tinder 
estão sendo compartilhadas 
em fóruns online de crimes 
cibernéticos, de acordo com 
o Gizmodo. A descoberta 
foi feita por pesquisadores 
da força-tarefa de combate 
ao sexo online da cidade de 
Nova York, nos Estados Un-
idos.

As autoridades amer-
icanas ainda não sabem o 
que levou ao roubo das fo-
tos, mas a disponibilidade 
dela para os cibercriminosos 
leva a crer que elas possam 
ser usadas para assediar e 
extorquir as próprias donas 
das imagens ou gerar perfis 
falsos para finalidades crimi-
nosas em várias plataformas 
online, entre outros atos ile-
gais.

Também há a suspeita 

de que algum desenvolvedor 
ou empresa tenha coletado 
as fotos no Tinder indevida-
mente, com a finalidade de 
treinar uma ferramenta de 
reconhecimento facial, sit-
uação que não seria inédita 
no aplicativo de relaciona-
mentos — em 2017, uma sub-
sidiária da Google capturou 
40 mil fotos de usuários do 
serviço, sem autorização, 
para criar um conjunto de 
dados faciais.

Boa parte destas fo-
tos foram registradas re-
centemente, descoberta 
feita por meio da análise 
de metadados, elemen-
tos das fotografias e até 
pelo modelo do celular. 

O site revela ainda que, 
junto ao banco de imagens, 
foi encontrado um arquivo 
de texto com dados de mais 

de 16 mil usuárias da rede, 
que podem ser as pessoas 
afetadas pelo vazamento.

O que diz o Tinder
Em contato com o Giz-

modo, um funcionário do app 
de namoro informou que a 
empresa investiu em recur-
sos adicionais de segurança 
desde que soube do prob-
lema, na tentativa de evitar 
o uso indevido do serviço. 
Porém, ele não revelou quais 
ferramentas foram essas.

Outro detalhe aponta-
do pela companhia é que 
todas as fotos postadas no 
Tinder são públicas, po-
dendo ser visualizadas por 
qualquer usuário regular do 
aplicativo, embora ele não 
tenha sido criado para facil-
itar o download de grandes 
quantidades de imagens.

CEO do Snapchat diz
que TikTok pode superar 
Instagram em usuários

Evan Spiegel, fundador 
e CEO do Snapchat, demon-
strou admiração pelo TikTok 
durante um painel da Digital 
Life Design, conferência real-
izada nesta quarta-feira (20) 
na Alemanha. "Eu amo o Tik-
Tok; sou um grande fã", de-
clarou após ser questionado 
sobre o app da ByteDance.

Ele ainda disse acred-
itar que essa mídia digital 
poderia superar o número de 
usuários do Instagram: "Eu 
acho que é certamente pos-
sível, porque esse conteúdo 
baseado em talentos é ger-
almente mais interessante 
que o conteúdo baseado em 
status". O CEO destacou que 
o TikTok é  um espaço di-
versificado e que conversa 
diretamente com o público. 

Cópias e combate
ao “status”
No ano passado, o Ins-

tagram retirou o número de 
curtidas das publicações da 
plataforma com o objetivo de 
promover um ambiente mais 

saudável aos usuários; logo, 
essa pode ser considerada 
uma medida de combate a 
essa base de status que, de 
alguma forma, ainda existe 
na rede social de imagens.

Para alcançar o suces-
so de outros apps, diver-
sos recursos do Instagram 
também foram “copiados” 
de concorrentes, como o 
próprio Snapchat, com fil-
tros e stories, e o TikTok, com 
efeitos para o Boomerang. 
Isso sem considerar o IGTV, 
que Zuckerberg busca ala-
vancar como espaço de con-
teúdo em vídeo desde 2018.

A mídia social chinesa 
teve expressivo crescimen-
to nos últimos anos. Em 
2019,superou a marca de 
1,5 bilhão de downloads em 
todo o mundo e ficou atrás 
apenas do WhatsApp como 
um dos apps mais populares. 
Contudo, segundo dados do 
Statista, o Instagram ainda 
tem a maior base de usuári-
os globais: 1 bilhão con-
tra 500 milhões do TikTok.

WhatsApp começa a liberar
Modo Escuro no Android

O WhatsApp Beta 
começou a liberar, na noite 
desta terça-feira (21), o 
aguardado Modo Escuro. 
Também conhecido como 
modo noturno ou "dark 
mode", o tema escuro está 
disponível na última versão 
experimental do aplica-
tivo para Android, que já 
pode ser baixada na Goog-
le Play Store por usuári-
os do programa de testes.

O tema escuro do 
WhatsApp para Android 
chega ao sistema do Goog-
le na versão de número 
2.20.13 do mensageiro. A 

ativação do tema é simples, 
e pode ser feita no menu 
de configurações. Antes, é 
necessário baixar a última 
versão Beta do aplicativo.

O Modo Escuro é um tema 

que deixa o software com sua 
interface baseada em preto 
ou cinza-escuro. O objetivo 
costuma ser poupar a visão 
do usuário, já que a tela emite 
uma menor quantidade de luz.
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PEC que zera impostos 
em jogos e consoles pode 
ser votada em fevereiro

A PEC 51 de 2017, que 
zera os impostos em jog-
os e consoles fabricados no 
Brasil, está pronta para ser 
discutida e votada no Sena-
do. Entretanto, avanços ac-
ontecerão somente a par-
tir de fevereiro, quando os 
políticos voltam do recesso.

A proposta foi original-
mente publicada há três 
anos no portal e-Cidadania 
por um usuário voluntário e, 
após ganhar muitas assinat-
uras, acabou virando pau-
ta no legislativo brasileiro. 

Ela já foi aprovada na 
Comissão de Direitos Hu-
manos e Legislação Par-

ticipativa e na Comissão 
de Constituição e Justiça.

Originalmente, a ideia 
era apenas reduzir a carga 
tributária no setor de 72% 
para 9% — proporção sim-
ilar ao que é aplicado nos 
Estados Unidos. Entretanto, 
quando foi transformada em 
proposta de emenda à Con-
stituição (PEC), ela passou a 
determinar que as taxações 
sejam zeradas para "fomen-
tar a indústria nacional".

Em agosto, o presidente 
da República, Jair Bolsona-
ro, fez uma ação em paralelo 
para agradar a esse merca-
do: ele diminuiu as alíquotas 

de Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) na in-
dústria de games. A Zona 
Franca de Manaus já se posi-
cionou contrária às medidas 
mais radicais de redução.

Entretanto, nem todos os 
senadores abraçaram a ideia. 
Segundo a Agência Senado, 
um dos críticos da PEC é Cid 
Gomes (PDT-CE), que acred-
ita ser um "contrassenso" 
aprovar a proposta em um 
cenário de crise econômi-
ca nacional, e que medidas 
como incentivo a pesquisas, 
combate à pirataria e im-
portação contra importa-
dos seriam mais eficiente.

Streaming será maior do que TV paga 
em 2020, diz estudo

Segundo relatório da 
Ampere Analysis, os serviços 
de streaming de vídeo sob 
demanda (sVoD) devem su-
perar os planos de assinatu-
ra paga de TV até o final de 
2020 em mais de 30 países. 

O avanço do segmento 
estaria relacionado, em es-
pecial, com a chegada do Ap-
ple TV+, que ofereceu a no-
vos donos de dispositivos da 
Maçã um ano de plano grátis.

A empresa de análise 
de dados ainda revelou que 
os Estados Unidos foram o 
primeiro do mundo no qual 
o serviço de streaming ultra-
passou a TV a cabo, em 2016, 
seguido do Reino Unido, em 
2018. No ano passado, o to-
tal foi de 29 países com essa 
marca, sendo 12 deles novos 

integrantes da lista. Desse 
número, cinco atingiu esse 
nível sem a presença da Ap-
ple TV+ na oferta de plata-
formas: Itália, Tailândia, Tai-
wan, Espanha e Dinamarca.

Além disso, a avaliação 
indica uma forte mudança 
no segmento desde 2016, 
de forma que inicialmente 
apenas quatro países tin-
ham esse perfil. Em 2017, 
o número passou para 
12 e em 2018, para 17.

Impulsionado e liderado 
pela Netflix, o segmento de 
streaming também tem cres-
cido em termos de variedade 
tanto de modo amplo quanto 
específico. Gigantes do en-
tretenimento, como Disney e 
HBO, investiram no formato 
assim como outras compan-

hias digitais ou tecnológicas, 
como a Amazon e Apple.

Enquanto isso, opções 
para nichos específicos 
começaram a surgir, como 
o Criterion Collection Chan-
nel e MUBI, ambos volta-
dos para cinema autoral, 
clássico ou independente.

Outro estudo recente 
indica que o segmen-
to irá crescer em termos 
de oferta de conteúdo em 
2020. A Netflix deve ser 
o destaque nesse senti-
do, com investimento de 
US$ 17,3 bilhões em film-
es, séries e outras opções 
para o catálogo próprio. 

Já os concorrentes Dis-
ney+ e HBO Max devem in-
jetar US$ 2 bilhões cada em 
suas plataformas neste ano.

Armário inteligente da 
Samsung promete limpar 
e 'passar' roupas sozinho

A Samsung anunciou 
o armário inteligente Air-
Dresser na última segun-
da-feira (20), aparelho 
que promete facilitar a 
vida do usuário ao limpar e 
"passar" roupas sozinho. 

O dispositivo conta com 
um conjunto de jatos de ar 
que usam pressão e tem-
peratura para tirar poeira e 
outros tipos de sujeira das 
peças. Além disso, segun-
do a fabricante, o eletro-
doméstico pode esterilizar 
e remover odores de for-
ma silenciosa, funcionando 
inclusive durante a noite. 

O modelo fica disponív-
el para comprar em al-
guns países da Europa a 
partir do próximo dia 23, 
mas o preço não foi divul-
gado. Por enquanto, ainda 
não há previsão de chega-
da do produto ao Brasil.

A ideia do AirDresser é 
funcionar como um acessório 
para limpeza e conservação 
de peças de roupa. Para usar, 
basta pendurar as peças 
dentro do aparelho e dar 
início aos ciclos de limpeza, 
que começam com jatos de 
ar quente para remover a 
sujeita e partículas de poeira 
das peças. A Samsung afir-
ma ainda que o processo hi-
gieniza as roupas, removen-
do bactérias e alergênicos – o 
que também pode ser feito 
com brinquedos de pelúcia.

Outro destaque é o fil-
tro de remoção de odores, 
capaz de eliminar traços de 
cigarro, comida e suor. A 

própria máquina aplica um 
processo interno de limpeza 
para impedir que o cheiro 
fique dentro do armário, e há 
também um ciclo pré-defini-
do de autolimpeza, que pode 
ser acionado pelo usuário 
por meio do app da marca 
para dispositivos de casa 
conectada, Samsung Smart 
Things, disponível para celu-
lares Android e iPhone (iOS)

O AirDresser também 
promete entregar as rou-
pas sem amassados por 
meio de um processo de 
secagem a baixa temper-
atura que mistura vapor e 
jatos de ar, algo que lembra 
a proposta da Xiaomi com 
o varal inteligente M1X Pro.

Além disso, o método 
deve ajudar a conservar 
melhor as roupas, já que o 
usuário pode usá-las mais de 
uma vez antes de lavar. De 
acordo com a fabricante, o 
ritmo constante de lavagens 
acaba desgastando as peças, 
muito por conta da secagem 
mais agressiva e do conta-
to com o ferro de passar.

O grande apelo do apa-
relho está na praticidade 
e na proposta de encaixar 
melhor na rotina de quem 
não tem tempo para lavar 
as roupas de forma tradi-
cional. A Samsung afir-
ma ainda que o AirDresser 
deve representar economia 
do ponto de vista financei-
ro, já que diminui gastos 
com sabão e água, além 
de outros insumos utiliza-
dos na lavagem tradicional.
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O artesanato e o DIY es-
tão super em alta! Por isso, o 
macramê voltou a aparecer 
por aí, seja em forma de pul-
seira ou de item decorativo 
dentro de casa. Essa técni-
ca super tradicional permite 
criar os mais diversos produ-
tos e é uma ótima opção para 
quem quer entrar no mundo 
do “faça você mesmo”

 Aliás, as peças de dec-
oração feitas com mac-
ramê, que podem ser desde 
suportes para plantas a de-
talhes de macramê em toal-
ha, que dão um charme todo 
especial. Confira!

Macramê, a técnica versátil    de trançar fios
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Macramê, a técnica versátil    de trançar fios
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Essa princesa é a Milena Pitt Giovanella

Não existe mãe perfeita! 
Apostamos que se você está 
grávida ou acabou de ter o 
seu primeiro filho, não cum-
prir esse papel é um dos seus 
principais medos. Mas é pre-
ciso encarar a maternidade 
de forma mais leve. Pensan-
do nisso, selecionamos os 10 
principais erros que as mães 
de primeira viagem cometem, 
mesmo que seja pensando no 
melhor para os seus filhos. 
Descubra os principais erros 
das mães de primeira viagem:

1 – Querer ser
a “mãe perfeita”
É natural que as mães de 

primeira viagem idealizem a 
maternidade de forma plena 
e sem erros. Após o parto, 
os sentidos ficam mais apu-
rados, o sono mais leve e a 
mulher desenvolve maior re-
sistência ao cansaço. Mas não 
dá para fazer tudo sozinha, de 
forma perfeita.

2 – Não sair de casa
Nos primeiros meses de 

vida do bebê, muitas mães se 
isolam em casa. Mas não há 
motivo para evitar sair com o 
bebê após as primeiras vaci-
nas e liberação do pediatra. 
É importante manter uma 
rotina de passeios curtos e 

10 erros das mães de primeira viagem
encontros com amigos e fa-
miliares, até para o bebê de-
senvolver imunidade.

3 – Se dedicar
integralmente ao bebê
Sabemos que ser mãe é 

um trabalho em tempo inte-
gral, mas é preciso preservar 
também a mulher que você 
é! O bebê precisa de uma 
mãe que esteja bem dispos-
ta e saudável, então nada de 
descuidar do seu bem-estar. 
Deixe o bebê aos cuidados do 
pai e dos avós para se dedicar 
a você, nem que seja um ban-
ho mais longo ou uma rápida 
ida ao cabeleireira. Mamãe 
feliz, bebê saudável!

4 – Excluir o pai
dos cuidados
Esse é um erro clássico 

entre as mães de primeira 
viagem. Apesar do vínculo 
entre mãe e bebê ser único e 
bastante forte, o pai também 
tem um importante papel. 
Ele deve criar sua própria 
relação com o filho, inclusive 
fazendo as coisas do seu jeito 
(controle a súbita vontade de 
“mostrar” como se faz tudo).

5 – Ser inflexível
Impor uma rotina para o 

bebê é até saudável, mas não 

exagere! Não há necessidade 
de se estressar se algo sair do 
cronograma, se o bebê não ti-
rar a soneca na hora certa ou 
se uma visita chegar de última 
hora. Deixe que a rotina seja 
mais leve. Mantenha a ama-
mentação em livre demanda, 
sem horários fixos. Além dis-
so, um recém-nascido é natu-
ralmente imprevisível.

6 – Comparar a bebê
com outras crianças
“Meu filho dorme a noite 

inteira”. “O meu não pegou 
chupeta”. “Quantos quilos o 
seu filho ganhou este mês?”. 
Mães adoram fazer com-
parações, mas é preciso ter 

em mente que cada criança é 
única e tem um ritmo de de-
senvolvimento próprio.

7 – Não se
alimentar direito
Rotina de mãe já é cansa-

tiva. Com um recém-nasci-
do, isso piora bastante. Mas, 
independente da idade do 
bebê, a alimentação da mãe 
deve ser rica em nutrientes. 
Comer “quando der” é um 
erro comum. Mas é preciso 
priorizar uma dieta rica e di-
versificada e ingerir bastante 
água, até para não prejudicar 
a amamentação.

8 – Agasalhar

demais o bebê
Seu bebê nasceu no 

verão e anda por aí de calça 
e agasalho? Mas, calma! Os 
recém-nascidos são real-
mente mais sensíveis, mas 
eles têm a mesma sensação 
térmica que nós temos. 
Acredite: se você está com 
calor, ele também está! Pro-
teja o bebê de choques tér-
micos, como entrar e sair de 
ambientes com ar condicio-
nado. Uma dica de ouro é ve-
stir o bebê em camadas e so-
mente com uma peça a mais 
que você.

9 – Exagerar
nas compras
Comprar o enxoval é uma 

delícia! A gente sabe bem dis-
so, não é mesmo? Mas não dá 
para exagerar e comprar tudo 
o que veem pela frente. Com-
pre o essencial para montar 
o quarto do bebê e as peças 
básicas do enxoval e deixe 
para avaliar, após o parto, se 
irá precisar de mais alguma 
coisa.

10 – Não ouvir mães
mais experientes
Você pode ser uma futura 

mamãe super antenada em 
todas as matérias sobre cui-
dados com bebês, mas não 
significa que é necessário 
ignorar os conselhos de out-
ras mães, especialmente as 
mais experientes. Aquelas di-
cas valiosas da vovó e de tias 
preocupadas não irão fazer 
mal. Escute, seja gentil e siga 
a sua intuição!
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Esta bebezinha é a Sofi, a cachorrinha da Fátima e da Thalia 
quando tinha apenas 1 mês

Como incentivar seu gato a beber água
Consumo ideal previne problemas urinários e está aliado à alimentação 

Os rins são órgãos que 
produzem urina a partir 
da filtragem do sangue, ou 
seja, o que não é bom para 
o organismo, sai na urina. 
Entretanto, essa não é a 
única função dos rins. Eles 
produzem alguns hormônios, 
controlam a pressão arterial 
e mantêm o balanço hídrico e 
eletrolítico.

Para que tudo isso ocorra 
é preciso que os rins estejam 
em plena atividade. Os né-
frons, estruturas microscópi-
cas que ficam dentro dos rins, 
são os responsáveis por todo 
o funcionamento. Gatos, nat-
uralmente, possuem menos 
néfrons que homens e cães, 
portanto, já nascem com 
maior tendência a doenças 
renais, o que justifica mais 
ainda a necessidade de be-
berem mais água.

A urina dos gatos também 
é naturalmente mais concen-
trada que a dos humanos e a 
dos cães, fazendo com que o 
acúmulo de sedimentos seja 
mais frequente, podendo 
formar cálculos ou pedras. 
Assim, gatos que bebem 
menos água terão a urina 
mais concentrada e, conse-
quentemente, mais cálculos 
urinários.

Antigamente acredita-
va-se que a castração au-
mentava a chance de gatos 
machos terem obstrução de 
uretra, mas já está demon-
strado que o único fator que 
interfere diretamente nessa 
doença é falta de ingestão de 
água.

 
Quantidade de água
que meu gato precisa

A quantidade que um 
gato necessita durante um 
dia varia de acordo com seu 
peso, condição de vida e di-
eta. Os gatos que se alimen-
tam apenas com dieta seca 
necessitam de mais água, 
pois as rações comerciais 
possuem, em média, apenas 
10% de água, enquanto que 
a dieta úmida, como latinhas 
ou sachês, possuem até 80% 
de água.

Eles precisam beber, 
aproximadamente, 60 ml/
kg/dia. Outra maneira de 
calcular a quantidade aproxi-
mada é de acordo com as cal-
orias que um gato ingere du-
rante o dia. Por exemplo: um 
gato que ingere 260 Kcal/
dia deve beber 260 ml de 
água. É importante lembrar 
que, assim como as dietas 
secas possuem menos água, 
também têm mais calori-
as e, portanto, os gatos que 
comem esse tipo de alimento 
devem beber mais água. O 
contrário vale para aqueles 
que comem dieta úmida (seja 
comercial ou caseira) ou mis-
ta (seca e úmida).

Os filhotes devem beber 
mais água, assim como de-
vem ingerir uma quantidade 
de calorias maior.

 
Dicas para aumentar
a ingestão de água
do seu felino
Espalhe diversas vasilhas 

de água pela casa;
Use vasilhas de água lar-

gas, pois os gatos preferem 
não encostar seus bigodes 
nas bordas;

Felinos preferem beber 
água longe de onde se ali-

mentam, por isso as vasilhas 
de água devem ficar longe 
das vasilhas de comida. Não 
há uma distância exata, para 
alguns gatos um metro já é 
suficiente.

Utilize fontes de água 
corrente com filtro, mas so-
mente se seu gato for habit-
uado a beber água corrente. 
O estímulo a esse tipo de con-
sumo de água pode prejudic-
ar o pet, pois ele pode parar 
de beber água das vasilhas, 
diminuindo a ingestão hídri-
ca. De qualquer maneira, é 
melhor manter uma fonte do 
que deixar a torneira sempre 
aberta;

Ofereça ração úmida (sa-
chê ou lata), pois ela contém 
mais água que a seca. Além 
disso, a dieta úmida é menos 
calórica que a seca, portanto, 
mais indicada para animais 
que precisam perder peso;

Quando o clima estiver 
quente, coloque pedrinhas 
de gelo na água, pois eles 
gostam de água mais fresca;

Por último, mas não 
menos importante, troque a 
água diariamente, para que 
fique sempre fresquinha e 
atrativa ao gato.

 
Refresco total
Apesar de muitos acred-

itarem que os gatos odeiam 
água, isso não é verdade. 
Eles não gostam do ato de 
tomar banho, mesmo que 
muitos adorem mergulhar 
em banheiras ou piscinas. Se 
seu gato demonstra sinais de 
que gosta, você pode experi-
mentar um banho de imersão 
em água morna, mas sem 
sabão e sem esfregar. 
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Os proprietários do restaurante de culinária regional Devereda, Paola, Rodrigo, Sandra Caillava e o filho do casal, Davi

Degustando as delícias do novo restaurante Devereda, localizado na avenida 
Planalto o advogado Vinícius Boniatti

Glauce Mazzochin e  seu lindo Bento para a alegria dos olhos dos nossos leitores

O advogado Areovaldo Dal Mas completou mais um ano de vida n o dia 30/12


