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Animal

Amazônia
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Descoberto peixe 
que dá choque de 
maior voltagem

Golfinhos formam maior rede 
de alianças além dos humanos

Espécie rara de gato silvestre 
é fotografada pela 1ª vez

Um gato silvestre raro, nativo da Mata Atlântica 
e em risco de extinção, foi fotografado pela 
primeira vez na Estação Estadual de Guaxin-

diba (EEEG), no Rio de Janeiro.
O gato-maracajá (Leopardus wiedii) já tinha sido 

detectado na estação há cinco anos, mas somente 
agora em outubro os guarda-parques conseguiram 
avistá-lo e registrar uma fotografi a.

“O Inea trabalha diariamente na promoção e manu-
tenção do bem-estar dos animais silvestres do estado 
do Rio de Janeiro. Ficamos muito felizes com aparições 
como essa, porque a preservação das espécies, um dos 
pilares do instituto, é essencial para a sustentabili-
dade de ecossistemas como a Mata Atlântica”, disse o 
presidente do Inea, Philipe Campello, ao comemorar 
a descoberta.

De acordo com o Inea, a imagem foi feita durante 
ação de educação ambiental na EEEG com uma escola 

da região. O gato-maracajá está sendo monitorado 
há aproximadamente uma semana, logo após ele ser 
avistado pelos pesquisadores da Estação.

Inea informou que o gato silvestre é um felino de 
hábitos noturnos e solitários característico da Mata 
Atlântica e será incluído no Plano de Manejo de Gua-
xindiba.

Para o governador Cláudio Castro, a comprovação da 
existência do animal na unidade reforça a importância 
do trabalho diário do Instituto Estadual do Ambiente 
na busca da preservação da biodiversidade do estado.

“[O Inea] atua diariamente para contribuir com a 
preservação da biodiversidade fl uminense, além de 
estimular e promover o desenvolvimento sustentável 
do estado. Dessa forma, o Rio de Janeiro mantém o 
seu legado enquanto vanguarda socioambiental do 
país e colabora para um futuro ecologicamente vi-
ável”, concluiu.

Um estudo publicado na revista “Nature Communica-
tions” revela que existem ao menos três espécies de peixe-elétrico 
conhecidas como poraquê e não apenas uma, como se pensava. Uma 
das duas novas espécies descritas no artigo emite a maior voltagem 
já registrada em um animal, chegando a 860 volts.

A pesquisa foi apoiada por Fapesp, Smithsonian Institution e 
National Geographic Society, entre outras instituições. Além de 
gerar novos conhecimentos sobre o animal, depois de mais de 250 
anos de sua primeira descrição, ela abre novas possibilidades de 
investigação, como a origem e a produção de descargas elétricas 
fortes em outros peixes. 

Os peixes-elétricos compõem um grupo de mais de 250 espécies 
dotadas de um órgão capaz de produzir eletricidade, geralmente 
fraca, usada para se comunicar e para navegar, uma vez que a maio-
ria tem olhos muito pequenos. O poraquê, que pode chegar a 2,5 
metros de comprimento, é o único a produzir também descargas 
fortes. Ele faz isso por meio de três órgãos elétricos. Essas descargas 
são usadas para defesa e caça.

A correlação entre as análises do DNA, da morfologia e do am-
biente do poraquê, além da medição da voltagem emitida, permitiu 
reclassifi car os animais em três espécies diferentes. A única conhe-
cida até então, Electrophorus electricus, foi descrita em 1766 pelo 
naturalista sueco Carl Linnaeus. Além da E. electricus, agora defi nida 
como a espécie que vive na região mais ao Norte da Amazônia, os 
pesquisadores encontraram diferenças sufi cientes para acrescentar 
ao gênero a Electrophorus varii e a Electrophorus voltai. 

Apesar da alta voltagem, a descarga emitida pelo animal tem baixa 
amperagem (cerca de 1 ampere) e não é necessariamente perigosa 
para humanos.

Para efeito de comparação, uma tomada pode ser de 10 ou 20 
amperes e, por isso, é capaz de deixar uma pessoa grudada nela 
durante um choque, aumentando sua letalidade. Além disso, a cor-
rente do poraquê não é contínua, mas dispara pulsos alternados e 
se descarrega depois de uma descarga forte, precisando de tempo 
para se recarregar.

Os golfi nhos-nariz-de-garrafa machos formam a maior rede de 
alianças multinível conhecida fora dos humanos, mostrou uma 

equipe internacional liderada por pesquisadores da 
Universidade de Bristol (Reino Unido). Essas 

relações cooperativas entre grupos aumentam 
o acesso masculino a um recurso contestado. 

Os cientistas, com colegas da Universidade 
de Zurique (Suíça) e da Universidade de 
Massachusetts (EUA), analisaram dados 

de associação e consórcio para modelar a 
estrutura de alianças entre 121 golfi nhos machos 

adultos do Indo-Pacífi co em Shark Bay, na Austrá-
lia Ocidental. Suas descobertas foram publicadas 
na revista Proceedings of the National Academy of 

Sciences (PNAS).
Os golfi nhos machos em Shark Bay formam alianças 

de primeira ordem de dois ou três machos para buscar coo-
perativamente parcerias com fêmeas individuais. Alianças de 
segunda ordem de quatro a 14 machos não relacionados com-
petem com outras alianças pelo acesso a golfi nhos fêmeas e 
alianças de terceira ordem ocorrem entre alianças de segunda 
ordem cooperantes. 

Acreditava-se que a cooperação intergrupal em humanos era 
única e dependente de duas outras características que distinguem 
os humanos de nosso ancestral comum com os chimpanzés, 
a evolução dos laços de pares e o cuidado parental pelos ma-
chos. No entanto, nossos resultados mostram que as alianças 
intergrupais podem surgir sem essas características, a partir 
de um sistema social e de acasalamento mais parecido com o 
do chimpanzé. 
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Cuidados com 
a suspensão

Chá de gengibre 
aumenta a imunidade

 Estudo foi feito 
 no Círculo Ártico, 

 no Canadá 

Carro

Com o tempo e os quilômetros rodados, molas, amor-
tecedores e outros componentes acabam apresentando 
desgaste natural. Dependendo da forma como o veículo 
é utilizado ou mesmo da qualidade das peças, o processo 
pode ser acelerado. Por isso, é importante fi car atento a 
alguns sinais e comportamentos do veículo que podem 
indicar que algo na suspensão precisa ser averiguado. 
Falta de estabilidade nas curvas: o fato de o carro sair de 
frente em curvas em velocidades normais, obrigando 
o motorista virar mais o volante, é um aviso de que os 
amortecedores perderam efi ciência. Tal comportamento 
também torna prematuro o desgaste dos pneus.

Oscilação da carroceria: essa oscilação da carroceria 
quando se passa em uma simples ondulação do asfalto, 
ou quando se está em uma velocidade mais elevada em 
uma rodovia perfeitamente asfaltada é um indício de 
que os amortecedores não estão em boas condições, 
pois não conseguem estabilizar a carroceria. 

Batidas secas: vira e mexe, nós caímos em uma “cra-
tera” com nosso carro e sentimos aquela batida seca 
que, em alguns casos, acaba até amassando a roda ou 
estourando o pneu. É preciso fi car atento, no entanto, 
se as batidas secas acontecem mesmo em buracos não 
muito profundos. Caso sim, as chances de o amorte-
cedor ter “ido para o espaço” são reais, e uma troca do 
componente é praticamente certa.

Altura do veículo: em algumas situações, basta olhar 
para o veículo para entender que o sistema de suspensão 
precisa de reparos. Um dos sinais é notar que a altura 
do carro não é a mesma (ele está mais baixo). Se existir 
tal suspeita, analise a distância entre o pneu e o para-
lama e veja se está menor que o normal. Outro sinal é 
quando se coloca uma carga leve no porta-malas e a 
traseira “afunda” de maneira exagerada. 

Volante vibrando: volante trepidando é mais um sinal 
(em alguns casos) de que molas e amortecedores preci-
sam ser substituídos. Essa trepidação, no entanto, deve 
ser observada especialmente em estradas e avenidas 
muito bem asfaltadas.

“Empina” e “mergulha”: se o veículo “empina” (traseira 
abaixa e a frente levanta) quando acelera em uma saída 
de semáforo, ou “mergulha” (frente abaixa e traseira 
levanta) em uma frenagem não muito intensa, a luz 
de alerta na cabeça do motorista deve acender, pois 
os amortecedores já não estão cumprindo a missão de 
manter a carroceria estável.

O gengibre pode não ter um gosto agradável 
para muitas pessoas, mas faz um bem incrível 
para a saúde, principalmente para aumen-
tar a imunidade, evitar gripes e resfriados, 
amenizar problemas digestivos, prevenir 
câncer e ajudar a queimar calorias.

O gengibre atua no emagrecimento por 
ser termogênico e acelerar o metabolismo. 
Para quem faz dieta para emagrecimento, ele 
ajuda a queimar calorias de maneira mais 
efi caz. Mas é importante evitar o consumo 
em excesso da raiz, já que pode causar diar-
reia. Mas, de toda forma, a receita abaixo (do 
chá) pode ajudar as pessoas que querem 
aumentar o gasto calórico.

A raiz atua no corpo humano como antio-
xidante, anti-infl amatório, tem ação antimi-
crobiana e ajuda a tratar problemas como 
tosse, rouquidão e muco dos pulmões.Para 
utilizar a raiz a seu favor e melhorar a sua 
imunidade evitando esses sintomas típicos 

do resfriado, o ideal é preparar um chá que 
levanta a imunidade. 

Além disso o gengibre é um potente anties-
pasmódico, ajudando a relaxar os músculos 
do estômago e combatendo 
sintomas como má 
digestão, náuseas 
e vômitos.

Ainda de acordo 
com Velasques, 
cientistas acre-
ditam que raiz 
possa ajudar a 
prevenir o câncer. 
Alguns trabalhos apon-
tam previamente que o consumo 
do gengibre garante uma pro-
teção anticâncer. Mas são 
trabalhos que ainda estão 
no início e precisam de 
mais estudos.

Um estudo publicado na última semana indica que a 
próxima pandemia pode ser provocada pelo aumento 
das temperaturas globais, que “despertam” os vírus 

e bactérias adormecidos há séculos em geleiras. Segundo a 
pesquisa, o risco de um transbordamento viral — quando um 
patógeno é transmitido de um animal para o outro — tende 
a ser maior em locais com degelo.

O estudo foi conduzido por pesquisadores da Universida-
de de Ottawa, no Canadá, e publicado na revista científi ca 
Proceedings of the Royal Society B. Eles coletaram amostras 
do solo e de sedimentos do Lago Hazen, situado no Círculo 
Ártico, e que recebe água de geleiras em processo de degelo.

Os pesquisadores analisaram amostras de RNA e DNA en-
contrado nesse local, e identifi caram os que correspondiam 
a vírus e bactérias conhecidos. Um algoritmo, por sua vez, 

apontou as chances desses organismos infectarem animais 
e seres humanos.

Os resultados sugerem que o risco de um vírus contaminar 
um novo hospedeiro é maior nas regiões onde há degelo. Em 
uma próxima etapa da pesquisa, a equipe diz que irá buscar 
quantifi car quantos dos vírus encontrados na coleta eram 
antes desconhecidos.

A situação é agravada por conta da possibilidade do aque-
cimento global provocar mudança no comportamento de 
animais, que passam a avançar sobre novos habitats. Com 
isso, há o aumento das chances de contaminação.

“Enquanto os vírus e seus vetores não estiverem simultane-
amente presentes no ambiente, a probabilidade de eventos 
dramáticos provavelmente permanece baixa”, disse o biólogo 
Stéphane Aris-Brosou ao jornal britânico The Guardian.

Raiz

Alerta
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A posição da garrafa, ao ser guardada, infl uencia no 
sabor e na qualidade da bebida servida. No geral, deve-se 
guardar o vinho deitado. A posição evita o secamento e 
encolhimento da rolha, não dando espaço para que algum 
excesso de oxigênio entre na garrafa e estrague ou azede a 
bebida. A rolha, por si só, já possui alguns poros que permite 

a entrada de uma pe-
quena quantidade 
de ar, de forma que 
a bebida envelheça 
com qualidade.
Alguns especialistas 

sugerem que a garrafa de vinho seja guardada 
ligeiramente na diagonal. Isso porque, quando o 

gargalo fi ca um pouco mais alto do que o fundo da gar-
rafa, a cortiça da rolha fi ca em contato com o líquido e 
com a bolha de ar presente no interior da garrafa, pro-
tegendo, teoricamente, o vinho de eventuais oscilações 
de temperatura.

Isso é importante porque se a bebida estiver em conta-
to apenas com a cortiça, sem a bolha de ar, ela pode ser 

pressionada para fora da garrafa e até vazar, no caso de a 
temperatura subir e o ar se expandir. Caso a temperatura 
caia, esse mesmo contato pode criar um vácuo que puxa 
o ar para dentro da garrafa. Por isso, a diagonal seria a 
posição mais apropriada para guardar o vinho, pois, in-
diferentemente da temperatura do ambiente, a posição 
não prejudica a qualidade da bebida.

Alguns especialistas defendem que os espumantes e 
os vinhos fortifi cados não precisam, necessariamente, 
ser guardados na horizontal. No caso dos espumantes, a 
explicação é a de que o gás que já circula dentro da gar-
rafa conserva a rolha úmida. Já no caso dos fortifi cados, 
a explicação vem dos elementos que constituem esse tipo 
de vinho, que podem danifi car a cortiça caso fi quem em 
contato com esta o tempo todo.

Cultivo

Bebida

• Begônia: basta uma 
folha na água para a Begônia 

crescer lindamente – mas exigindo 
paciência, já que podem demorar meses 
para fl orescer de fato.

• Ervas: seus temperos ou mesmo chás 
preferidos também podem crescer em 
um recipiente com água somente – como 
manjericão, hortelã, erva-cidreira, tomilho, 
alecrim, erva-doce e sálvia, por exemplo.

Plantas 
da água

Dica

Coloque em um vaso: pode parecer uma dica comum, mas há 
quem prefi ra deixar as plantas embrulhadas em plásticos, como 
aqueles arranjos preparados em fl oriculturas. Esse material impede 
o desenvolvimento de todas as espécies, ressecando por completo 
em pouco tempo. Por isso, prefi ra colocá-las em vasos ou plantá-
las diretamente na terra, se possível. 

Não exagere na água: para as fl ores durarem mais não é necessário 
encharcá-las com água. Muito pelo contrário! Evite encher o vaso, 
uma vez que esse processo pode apodrecer as raízes e virar foco 
da proliferação de microrganismos. Coloque apenas a quantidade 
sufi ciente para que a espécie possa se manter saudável durante 
o dia, geralmente, dois dedos já bastam.

Troque a água: não deixe as suas plantas mergulhadas na mesma 
água por mais de dois dias. O ideal é trocá-la frequentemente, 
para que não fi que suja, com resíduos liberados pela espécie ou 
seja o novo lar de fungos e bactérias.

Deixe-as em local arejado: evite colocar seus vasos em ambientes 
muito abafados ou sem qualquer ventilação. Além de acelerar a 
vaporização da água sugada pela planta, também diminuirá as 
ações orgânicas das fl ores, fazendo com que respirem menos e 
acabem morrendo.

Evite a exposição direta ao sol: embora possa parecer contradi-
tória, já que todas as espécies necessitam da luz solar para o seu 
desenvolvimento, deixar o seu arranjo muito tempo exposto aos 
raios pode não só queimar as folhas, como ressecar a raiz.

Espécies que nascem na água 
são esplendorosas em suas 
folhas, fl ores e caules, capazes 
de crescer e fl orescer em vasos 
com nada além de água, sol e 
os cuidados devidos
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a bebida envelheça 
com qualidade.
Alguns especialistas 

sugerem que a garrafa de vinho seja guardada 
ligeiramente na diagonal. Isso porque, quando o 

gargalo fi ca um pouco mais alto do que o fundo da gar-

Bebida

Guarde o vinho 
deitado

 Para 
 as flores 
 durarem 
 mais
Fazer as fl ores durarem mais 
é uma missão que poucos 
dominam, principalmente 
para aquelas espécies que 
murcham em poucos dias

• Bambu-da-Sorte: a promessa de energia positiva 
para a casa acompanha os muitos caules e a beleza do 
Bambu-da-Sorte, que também cresce diretamente na 
água limpa – e pode crescer em sua casa.

• Espada-de-São-Jorge: apesar de normalmente 
cultivada na terra, a Espada de São Jorge, planta que-
ridinha das casas brasileiras, 
também cresce bem com 
suas raízes na água.

• Jiboia: por ser uma 
planta de caimento, com 
galhos longos e muitas 
folhas, é uma das pre-
feridas para decora-
ção, especialmente 
por sua beleza e 
crescimento ace-
lerado.

• Antúrio: as fl ores também podem 
crescer sem terra, como é o caso do 

antúrio, que fl oresce em cores diversas, 
como branco, vermelho, rosa e vinho, a 

partir da hidrocultura.

• Cóleus: a coloração intensa, em roxo, 
laranja ou verde do Coléus, que se desen-
volve em poucas semanas, trazendo a alegria 
da estampa tropical de suas folhas para elevar 
o espírito da casa.

• Lágrimas de Bebê: a abundância de folhas 
das Lágrima de bebê cresce em densidade e ra-
pidez em ambientes úmidos, mas é importante 
trocar a água e tomar cuidado para que os ramos 

submersos não apodreçam.

• Violeta Africana: com 5 cm de 
caule em um frasco estreito para que 
as folhas fi quem suspensas e secas, e 
em um mês as raízes já começam a se 
formar – para, em seguida, nascerem 
as fl ores coloridas da violeta africana.

• Pau d’Água: o nome já diz tudo: 
essa folhagem rústica, também co-

nhecida como Dracena, 
cresce e vive muito bem 
em um recipiente com 

água.
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O passo a passo saudável

A ciência 
explica por 
que comprar 
é tão bom

Comportamento

Estudo

Quem nunca pensou quando está fazendo uma caminhada 
ou correndo na esteira, quantos passos são necessários para 
ajudar a emagrecer. A fórmula parecia ser mágica e impossível, 
porém, pesquisadores da Universidade Vanderbilt, no Tennessee, 
Estados Unidos, descobriram o número certo de passadas diá-
rias para uma pessoa conseguir manter o peso e não engordar.

Segundo o estudo, dar ao menos 8.200 passos por dia – o 
equivalente a 6,8 quilômetros – está associado a menor risco de 
obesidade, apneia do sono, refl uxo e transtorno de depressão. 
E os benefícios não param por aí, eles aumentam linearmen-
te a cada mil passos adicionais. Ou seja, se quiser aumentar o 
número de passos, não há problema nenhum.

Para encontrar a informação, os cientistas analisaram dados 
de 6.042 norte-americanos – com idades entre 41 e 67 anos –, 
coletados durante aproximadamente quatro anos. Neste período, 
os participantes usaram um relógio inteligente que monitorava 
o número de passos e as atividades físicas. Os resultados foram 

publicados na revista científi ca Nature Medicine.
O hábito de caminhar também teve uma boa asso-

ciação com o controle de diabetes tipo 2 e a hipertensão, 
porém, nesses casos, não houve uma melhora progressiva 
acima dos 9 mil passos.

Os participantes que estavam acima do peso, a caminhada 
foi um pouco mais extensa. Segundo a pesquisa, essas pessoas 
devem andar cerca de 11 mil passos por dia, assim o risco de 
desenvolver obesidade diminui em até 64%. 

Ideal para pessoas que não têm tempo para ir à academia 
ou praticar algum esporte. Segundo especialistas, subir e 
descer escadas é a atividade física ideal para evitar o seden-
tarismo, além de ser uma prática saudável para quem não 
tem espaço na agenda para um treino de maior intensidade.

Embora ajude o corpo e conte como exercício, é reco-
mendável incluir uma atividade mais vigorosa em algum 
momento da semana.
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Os americanos até já criaram um termo para designar 
o prazer de comprar: seria a “terapia de shopping” ou 
“terapia da compra”, que descreve a sensação boa que 

nos leva a comprar algo para nos sentir melhor ou comemorar 
quando temos alguma vitória. Isso ocorre porque comprar 
libera dopamina no cérebro, o neurotransmissor ligado ao 
prazer e à satisfação.

52% dos americanos relatam fazer compras para melhorar 
seu humor. Curiosamente, há psicólogos que acreditam que 
realmente gastar algum dinheiro pode ser uma boa saída 
para relaxar e ter até alguns fi ns terapêuticos. Um estudo feito 
na Universidade Northwestern demonstrou que, depois de 
passar por uma experiência estressante ou humilhante, os 
consumidores tendem a gastar mais. Mas a pesquisa também 
evidenciou que as pessoas gastam quando sentem que uma 
situação ruim está se aproximando. 

Neste caso, a compra pode servir como um apoio que 
aumenta a confi ança da pessoa diante de uma experiência 
potencialmente frustrante. Todo mundo já teve vontade de 
comprar uma roupa nova para ir a uma entrevista de emprego 
ou para se exibir na frente do ex, por exemplo.

O grande problema é conseguir notar quando a compra deixa 
de ser um hábito saudável e passa a se tornar uma compulsão.

Obviamente, a questão aqui é a medida: se você não 
consegue evitar fazer compras que o deixam endividada ou 
endividado, é claro que o hábito vai se tornar uma grande 
fonte de sofrimento. 

Por isso, os especialistas dão dicas de como saber se stá 
fazendo uso dessa “terapia” ou está passando do  limite. Aqui 
estão algumas perguntas que você pode se fazer.

Quem está no controle na hora da compra?
Todos sabemos que muitos fatores interferem na hora em 

que fazer compras. O marketing, aliás, é especialista em nos 
estimular a gastar. Por isso, é importante ter clareza sobre as 
decisões de compra que se está tomando e assegurar que os 
fatores externos (por exemplo,  as vitrines, a música e o cheiro 
da loja, etc.) não estão interferindo mais do que o necessário.

Verifi que se a compra causa algum tipo de ansiedade em você. 
Por exemplo, você vê uma promoção e depois fi ca um longo 
tempo se preocupando se perdeu uma boa oportunidade. Se 
você passa muito tempo pesquisando os itens que gostaria de 
comprar, e este é um dos seus hobbies favoritos — tomando 
tempo que você poderia fazer outras coisas — pode haver aí 
um sinal de alerta.

Por fi m, o que deveria ser óbvio: se você gasta com essas 
compras supérfl uas mais do que consegue pagar, há um 
claro problema aí. Se você sente que não consegue parar de 
comprar, está na hora de procurar ajuda.

Todo mundo sabe disso: 
comprar coisas é uma atividade 
muito gostosa. Para a maior parte 
das pessoas, adquirir bens está 
ligado à sensação de prazer. Mas 
até pouco tempo, não havia uma 
explicação científi ca para isso
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A infl uenciadora Virginia Fonseca e o 
cantor Zé Felipe divulgaram domingo a 
primeira foto ofi cial da família completa 
após o nascimento da caçula Maria Flor, 
neste sábado.

“Olha que fofura a Maria Alice conhe-
cendo a irmãzinha Maria Flor. As mãozi-
nhasssssss. A Deus toda honra, toda glória 
e toda gratidão”, escreveu Virginia. 

A bebê nasceu às 5h33 da manhã de sá-
bado e chegou ao mundo pesando 3,160kg 
e medindo 48cm. O casal tem uma fi lha 
mais velha, Maria Alice, de 1 ano.

Virginia engravidou da primeira fi lha, 
Maria Alice, um mês após ter assumido o 
romance com o sertanejo e da segunda, 
Maria Flor, sete meses após o nascimento 
da primogênita.

Mar do Sertão – Globo – 17h30
José garante a Candoca que não quer se vin-

gar de Tertulinho. Coronel propõe uma união 
a Sabá Bodó contra José e Candoca. Labibe in-
vade o quarto de Maruan, e os dois se beijam. 
Adamastor decide ir embora de Canta Pedra e 
Vanclei se prontifi ca a levá-lo à rodoviária. Van-
clei tenta descobrir com Xaviera o mistério que 
envolve Adamastor, José e Tertulinho.

Cara e Coragem– Globo – 18h40
Martha se emociona ao ver Clarice e pede 

que a fi lha explique tudo o que aconteceu. Re-
gina se irrita com a postura de Danilo na SG. 
Pat e Moa conversam com os fi lhos sobre a ideia 
de morarem todos juntos. Clarice revela a Mar-
tha que Regina e Danilo contrataram Caio para 
afastá-la da SG. Gustavo é transferido para o 
presídio. Marcela e Paulo desconfi am da culpa 
do empresário.

Travessia – Globo – 21h
Guerra entrega a chave de um apartamento da 

construtora para Ari ocupar e avisa ao rapaz que, 
se ele for assumir uma relação com Chiara, deve-
rá cortar seu passado pela raiz. Gil alerta Ari sobre 
suas escolhas. Guida não gosta da chegada de Le-
onor em sua casa. Oto repreende Rudá por preju-
dicar Moretti. Oto e Rudá ajudam Moretti a gravar 
um vídeo para se redimir na internet. Karina alerta 
Brisa para as fofocas de Olímpia. 
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RESUMO DAS NOVELAS

ÁRIES - A autoestima é o farol para que você 
se posicione em relação a uma pessoa especial. 
A experiência também pode envolver pessoas 
do seu convívio que interferem negativamente 
nas suas escolhas. Exercite a fala objetiva e se 
conecte aos seus verdadeiros sentimentos.

TOURO - A carreira passa por renovações 
e a experiência exige mais de você. Neste novo 
ciclo, é preciso ser fl exível e aprender a soltar 
para reconstruir um novo cenário. O eclipse 
pode trazer novos acordos e contratos. 

GÊMEOS - O trabalho está em total destaque 
nesta semana. Geminiano, você vai brilhar, mas 
precisa lidar com as tarefas para dar conta de 
tudo. Busque priorizar as atividades e organizar 
a sua rotina para obter os resultados. 

CÂNCER - O eclipse afeta diretamente os seus 
sentimentos por uma pessoa. É uma semana em 
que os sentimentos fi cam ainda mais afl orados 
e na qual haverá a necessidade de fazer uma 
escolha importante. Siga o seu coração.

LEÃO - Uma transição profi ssional pede pla-
nejamento e estratégia. O eclipse pede que você 
avalie como deseja seguir com as responsabili-
dades daqui para frente. Mas calma, porque as 
mudanças são lentas, porém efetivas. 

VIRGEM - É uma semana importante para 
expressar o que sente e deixar tudo mais claro 
com a pessoa amada. Virginiano, cuidado com 
mal-entendidos e situações mal-interpretadas. 
O céu lhe dá a oportunidade de viver a experi-
ência por meio da cura e da leveza.

LIBRA - Você pode estar passando por um 
cenário muito signifi cativo, no qual sai ou saiu 
uma pessoa para a entrada de um novo relacio-
namento. O que torna mais signifi cativa esta 
nova fase é o seu amadurecimento.

ESCORPIÃO - É uma semana importante 
para assumir um posicionamento e a experiência 
pode envolver afetos, namoro e romances. Tome 
cuidado com confl itos emocionais e sentimentos 
que vêm sendo arrastados do passado. A vida 
exige de você uma nova postura. 

SAGITÁRIO - A sensação de solidão pode 
desafi á-lo nesta semana. Existem situações 
do passado que voltam e a experiência exige 
de você conscientização dos movimentos que 
dependem de habilidade emocional. 

CAPRICÓRNIO - É importante não misturar 
experiências fi nanceiras com amor. Avalie o 
quanto você está hábil para interagir com os 
seus próprios recursos materiais. Os proble-
mas e os confl itos no amor podem surgir por 
questões banais.

AQUÁRIO - Existe uma pressão psicológica 
que o desafi a no ambiente de trabalho. Para 
conduzir a experiência é preciso desenvolver o 
autovalor para não alimentar rivalidades. É uma 
semana em que você pode tomar uma decisão 
defi nitiva para mudar a sua rotina.

PEIXES - Experiências do passado em família 
podem voltar, afetando o seu relacionamento. 
Não cometa erros por omissão. Posicionar-se é 
fundamental para que você solte o passado e 
deixe que o novo se instale em sua jornada afetiva.

HORÓSCOPO
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Por que os pássaros voam 
para o Sul?
Porque é muito longe para 
andar!

Por que o rei foi ao banheiro?
Ele queria sentar no trono!

Por que o professor usou 
óculos de sol na escola?
Porque ele tinha alunos 
brilhantes!
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CURTAS

“A menina dos olhos” para Zezé Di Ca-
margo atualmente é o projeto solo Rústico. 
A ideia surgiu quando o sertanejo estava 
na fazenda que tem no interior de Goiás e 
já virou um EP e a gravação de um DVD. 
Agora, ele quer percorrer o Brasil com uma 
grande festa e, por mais que se dedique prin-
cipalmente a esse trabalho, descarta o fi m 
da dupla com Luciano.

“Zezé Di Camargo & Luciano sempre foi 
prioridade na minha vida, mas isso não 
pode nos impedir de alçar voos diferentes, 
de tentar fazer coisas diferentes para mos-
trar novidades. A menina dos olhos hoje é o 
Rústico, é um projeto que está me deixando 
muito feliz na hora que subo no palco, que 

escolho repertório, que encontro a banda. 
É uma energia nova. É uma necessidade de 
renovação, não só musical, mas de desafi os 
dentro do que eu sei e gosto de fazer, que é 
cantar, sem passar por cima de ninguém e 
sem acabar com aquilo que mais amo, que 
é a dupla sertaneja que me deu tudo o que 
tenho”, diz o cantor.

Zezé fala que durante anos a prioridade 
da vida dele foi a dupla com Luciano, sempre 
pensou em novidades para o duo e compôs 
músicas de sucesso. Porém, durante a pan-
demia da covid-19, ele viveu um momen-
to novo que deu início ao projeto solo, ao 
mesmo tempo que o irmão se dedicava à 
carreira no gospel.

Virginia Fonseca e Zé Felipe 
divulgam 1ª foto da família 

Zezé Di Camargo 
prioriza projeto 
solo e nega 
fim de dupla
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Moda

O universo das nail art está sem-
pre apresentando novas tendên-
cias e técnicas para os usuários, e 
atualmente, a favorita de muitas 
pessoas é a optical illusion nails 
– unhas de ilusão de ótica.

A ideia dessa técnica é justa-
mente criar uma ilusão de ótica 
por meio da escolha de cores e 
sua disposição nas unhas, pro-
vendo proporcionar um efeito de 
degrade e brincar com as noções 
de luz e sombra, por exemplo. É 
importante ressaltar que a técnica 
não precisa de um alongamento 
de unhas para ser realizado.

Cada estação do ano apresenta 
as suas cores principais, então, 
o recomendado como inspiração 
para testar a nova técnica de nail 
art é aproveitar a estação mais 
fl orida do ano e usar as cores da 
primavera.

Como exemplo, é possível citar o 
verde-lima, sendo um meio-termo 

entre os aspectos de neon e pas-
tel. Além disso, contar com cores 
em tons mais claros e uni-las com 
aplicações de strass e efeito 3D 
- como foi feito no retorno das 
unhas de galaxia -  pode deixar 
o visual ainda mais interessante.

Para quem prefere optar por 
uma imagem pessoal mais clás-
sica e discreta, mas ainda assim 
quer dar uma chance para o optical 
illusion nails, a dica é apostar na-
quela combinação de cores mais 
discretas que já é amada por você.

Mas, para quem quer que as 
unhas tenham um aspecto mais 
glamoroso e dramático, pode apos-
tar em uma combinação de cores 
mais escuras, como por como, por 
exemplo, o azul-escuro e o cinza.

Essa combinação de cores é in-
teressante para quem quer que as 
unhas tenham destaque no look 
usado, podendo se inspirar em 
vários modelos e variações. 

A gravata é 
o acessório do 
momento
À medida que as linhas de gênero são 
borradas, era só uma questão de tempo 
para que o acessório fosse incluído 
com orgulho no visual das mulheres

As  possibilidades desta nova técnica de 
enfeitar as unhas vão desde um visual mais 
discreto até algo mais dramático

Algumas pessoas acreditam que precisam 
recorrer às últimas tendências e peças que 
estão em alta no momento para destacar o 

visual. Uma fórmula sempre pode funcionar, mas 
não é uma regra. Como prova disso a modelo 
Gigi Hadid, que investiu em um conjunto 
clássico e em uma paleta tradicional e cha-
mou a atenção dos paparazzi em Nova York.

Gigi Hadid arrasou ao sair nas ruas Nova 
York com um visual super inspirador. Hadid 
escolheu vários tons de marrom e verde, 
sendo a camada mais externa um blazer 
bege oversized. Por baixo do blazer, ela 
usava outro item que é tecnicamente uma 
segunda camada externa, uma jaqueta Guest In 
Residence Barn, parte de sua linha de cashmere 
recém-lançada.

 Hadid tem dado a todos ótimas ideias sobre 
como usar sua nova marca e estilizou a jaqueta 
com um par de calças Railroad verde-oliva com-
binando. Sob os casacos, ela usava uma camisa 
xadrez vermelha, verde e branca com gola branca 
e gravata branca. 

Para uma mulher, escolher uma gravata como 
acessório poderia ter muitos signifi cados, todos im-
portantes: rebelião contra o patriarcado, afi rmação 
da individualidade, zombando do conformismo 
oculto, reivindicando posições de poder no 
mundo masculino da classe trabalhadora e 
resistindo a estereótipos de gênero sexual.

Tendência

Unhas com ilusão de ótica

Usando gravata: você pode  compor look’s mais estilosos 
e despojados usando a gravata. É uma opção de aces-
sório para quem gosta de ousar e está cansada dos 
acessórios tão usados nos look’s comuns.

Pode-se usar na maneira convencional (no pescoço) 
ou como cintos, faixas ou apenas para incremen-
tar o look amarrando-as nas bolsas ou, com 
um pouco de criatividade, transformá-las 
em acessórios diferentes como broches e 
colares. É um acessório que deixa o look 

bem moderno.
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Surge o 
 hidroavião 

elétrico

O hidroavião 
elétrico 

combina a alta 
velocidade 

de um avião 
comum com os 
baixos custos 

operacionais de 
um barco

O primeiro hidroavião híbrido de alta velocidade do mundo passou 
nos testes de voo e está pronto para ser produzido. A empresa Regent, 
com sede em Rhode Island, diz que o hidroavião elétrico combina a 

alta velocidade de um avião comum com os baixos custos operacionais de 
um barco. “As pessoas tentam viabilizar [esses] veículos há 60 anos e, em 15 
meses, passamos de um desenho em um guardanapo para o primeiro voo 
bem-sucedido”, disse Mike Klinker, CTO e cofundador da Regent.

E ele adiantou que o hidroavião elétrico será realidade em 2025: “Com 
pedidos totalizando mais de US$ 7 bilhões, a Regent comercializará plana-
dores marítimos para mobilidade regional sustentável de alta velocidade 
com os primeiros passageiros embarcando em 2025”, afi rmou a empresa.

Projetado para viagens marítimas sustentáveis, o planador totalmente 
elétrico opera a poucos metros da superfície da água em hidrofólios até 
precisar voar.

O teste foi de um modelo em escala 1/4 e agora se concentrará no desen-
volvimento do protótipo em escala real com uma envergadura de 65 pés 
para começar a testar voos com passageiros em 2024.

Com um alcance de 180 milhas (290 km) e capaz de voar a 180 mph (290 
km/h), a REGENT tem planos para atender comunidades costeiras como 
Nova York e Tóquio. No ano passado, os fundadores da Regent arrecadaram 
quase US$ 10 milhões de investidores, incluindo Mark Cuban e Peter Thiel 
para a construção do hidroavião.

“Seagliders trará alívio bem-vindo para viajantes que buscam uma alterna-
tiva às viagens aéreas tradicionais atendendo comunidades costeiras como 
Nova York, ilhas havaianas, Barcelona,   Tóquio e muitas outras em todo o 
mundo”, disse Billy Thalheimer, CEO e cofundador da REGENT.

O planador opera em três modos: a partir do cais, o veículo primeiro di-
rige em seu casco como um barco tradicional. À medida que sai da área do 
porto e acelera, ele sobe em seu hidrofólio, uma tecnologia marítima chave 
popularizada pelas competições de vela da America’s Cup.

O hidrofólio oferece tolerância signifi cativa às ondas e um passeio suave 
à medida que o planador deixa um porto lotado.

Ao atingir o mar aberto, o planador levanta voo, retraindo a lâmina e 
acelerando até a velocidade de cruzeiro – tudo isso mantendo-se a uma 
envergadura da superfície da água.

Isso oferece as vantagens de inúmeras efi ciências aerodinâmicas e ope-
racionais, permitindo maior capacidade de carga útil e maior alcance do 
que outros conceitos de aeronaves elétricas.

O maior do mundo
O hidroavião Hughes H4 Hercules, conhecido 

como Spruce Goose, tem 97,51 m de envergadura 
e 66,65 m de comprimento. Apesar de um único 
exemplar ter sido construído, foi o maior hidro-
avião da história.

Produto de um projeto controvertido de Ho-
ward Hughes, desenvolvido a partir de 1942 com 
verbas do governo americano para ser usado na 
Guerra. Com o fi m do confl ito e sem conseguir 
terminá-lo, Hughes sofreria ataques e seria in-
vestigado pelo Senado. 

O avião acabou realizando um único voo em 
1947, como esforço de Hughes para continuar com 
o projeto, mas as verbas foram defi nitivamente 
suspensas logo depois. Construído a partir de 
madeira por causa da guerra, restrições ao uso 
de alumínio e as preocupações com o peso, os 

seus críticos apelidaram o “Spruce Goose”, apesar 
de ter sido feito quase inteiramente de bétula. O 
Hercules foi o maior barco voador e teve a maior 
envergadura de qualquer aeronave na história. Ele 
sobrevive em bom estado no Museu da Aviação 
Evergreen, em McMinnville, Oregon, EUA. Em 
1942, o Departamento de Guerra EUA queria uma 
aeronave que poderia atravessar o Atlântico com 
uma carga grande. Devido a prioridades de guerra, 
o desenho foi ainda mais limitado na medida em 
que a aeronave não poderia ser feita de metal.

O Hércules foi um empreendimento monumen-
tal. São mais de cinco andares de altura com uma 
envergadura maior do que um campo de futebol.

O Hughes H4 Hercules tem capacidade para 
750 passageiros, velocidade máxima de 320 km/h 
e seu peso máximo de decolagem é de 181,500 kg.


