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Encalhar
Ontem a gente passou o dia curtindo um passeio na lancha de Yessenia, hoje
fomos fazer outro passeio mas a lancha estava encalhada na praia porque a
maré baixou muito rápido, tivemos que esperar até que subisse pra continuar
aproveitando as férias.
As amigas de Marisol e ela decidiram investir num projeto de construção muito
promissor, infelizmente a construtora não conseguiu algumas autorizações com a
prefeitura da cidade e a obra ficou encalhada.

Sarrar
Ysbel convidou alguns amigos pra uma balada na casa da amiga dela, pouco
tempo depois ela se deu conta que um dos amigos já estava ficando com alguém,
era beijo pra cá beijo pra lá até que começaram a sarrar, depois de 1 minuto o
amigo dela sumiu com a menina.
Uma amiga de Johanna foi pela primeira vez no Brasil e queria dançar funk, o
único detalhe foi que ela não sabia que envolvia tantos movimentos sensuais, era
obrigatório sarrar nesse tipo de dança, ela falou:

“ Sabe de uma coisa, só vou ficar olhando de longe.
Enxergar
O consultório de oftamologia já cancelou a consulta de Mauralida várias vezes, eles
continuam adiando pra 1 semana depois e não cumprem com o compromisso, o
pior é que Mauralida já não consegue enxergar quase nada sem óculos, ela quer
fazer uma cirurgia para cura definitiva.
Depois de ficar sabendo de uma notícia não tão boa, Arturo começou a xingar
o mundo e a vida dele, tava tudo dando errado naquela fase da vida dele, logo
depois seu pai se aproximou e disse:

“ Você tem que enxergar o lado positivo do que acontece em sua vida.
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Leiloar
Durante vários anos morando na Colômbia Manuela comprou alguns quadros
de pintores famosos, agora que ela vai morar no Brasil decidiu leiloar todos os
quadros num leilão de artes que acontece todas as sextas-feiras.
Ela disse pra sua amiga:

“ Vou usar o dinheiro pra ajudar com os custos da minha viagem.
Uma boa oportunidade pra ganhar uma grana extra no Brasil é participar de leilão
de carros que são apreendidos pela polícia, seguradora, bancos ou até mesmo
batido. Quando Juanjo soube que vários automóveis seriam leiloados ele aproveitou
e comprou 2 carros a preço de banana, levou numa oficina pra consertá-los e os
vendeu, o lucro foi de 80%, com esse dinheiro ele deixou de trabalhar por 6 meses
e foi curtir a praia.

Instigar
Jorge tava falando que tinha muita preguiça de treinar na academia, até que ele
viu um documentário sobre as vantagens de fazer exercícios, na mesma hora ele
falou que tava instigado pra começar a malhar o quanto antes.
Alguns dias pra frente Jorge falou pra Gabriela que tava animadão com os
resultados do treinamento, ela se instigou pra malhar, comprou roupas pra treinar
e logo depois ela ficou sabendo de um detalhe, Jorge lhe disse:
Pra treinar na mesma academia que eu malho você terá que fazer uma
“ dieta
vegetariana durante 6 meses.
Foi aí que ela perdeu a instigação e foi pra casa comer uma pizza de pepperoni.

Engajar
Uma das possíveis soluções que Lucrecia encontrou pra aprimorar seu desempenho
como gerente foi se engajar com leituras sobre marketing.
Ela disse:
eu não tivesse lido os livros com certeza não teria sido possível engajar a
“ Se
equipe de vendas.
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A sobrinha de Petty começou a estudar num colégio renomado da cidade e acabou
sendo reprovada porque ela não se engajou nas aulas nem nas atividades em
equipe, ela achava as aulas muito chatas e nunca prestava atenção.

Mancar
Se tem uma pessoa que gosta de animais é Noelia, um cachorro foi atropelado na
rua da casa dela e ela o acolheu, ele passou 3 meses mancando até se recuperar
das feridas completamente, o cachorro se chama Mavi e é o animal de estimação
favorito de todos que moram na casa.
Pra aproveitar as festas do carnaval brasileiro, Mayte estava super animada
dançando com um sapato de salto alto, de repente ela perdeu o equilibrio e
machucou o tornozelo, ela passou 1 semana mancando com uma dor insuportável.

Vadiar
Um amigo de Cristian tava querendo passar no vestibular pra estudar na melhor
universidade de São Paulo, o problema era que ele gostava de vadiar, ia pra muita
festa, vivia bebendo nos botecos com amigos e várias viagens todos os meses.
Todo mundo ficou de queixo caído quando ele foi aprovado, ninguém acreditava
que isso seria possível.
Na empresa de Alejandro tinha um funcionário que queria ser despedido mas não
queria pedir as contas pra não perder os benefícios, esse cara começou a vadiar
no trabalho pra forçar sua demissão, a tal ponto que Alejandro disse:
basta, já estou de saco cheio disso, vou demiti-lo mesmo tendo que
“ Já
arcar com os custos adicionais.

Chiar
A melhor amiga de Lina estava em sua casa de visita assistindo uma maratona de
seriado na Netflix, sua amiga falou:
que sua mãe está viajando de férias e volta daqui a duas
“ Aproveitando
semanas, o que você acha de fazer umas mudanças na casa? será que ela
vai chiar se a gente fizer isso?
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Lina falou:

“ Acho que não, ela até comentou que tava querendo fazer umas mudanças.
Depois de cozinhar um estrogonofe extremamente saboroso, Mariela e seu irmão
estavam na sala jantando e vendo um filme quando começaram a sentir cheiro de
gás vindo da cozinha, se aproximaram e ouviram um chiado vindo da instalação,
eles tiveram que fechar o registro geral e chamar um técnico pra ajeitar o problema.

Panfletar
Houve um protesto na frente da universidade, tinha muitos professores e estudantes
panfletando pra conscientizar as pessoas sobre o que estava ocorrendo com o
ensino público do país, o engarrafamento tava horrível pra passar pelo centro da
cidade, Andrés, correndo contra o relógio pra chegar ao trabalho, pegou um atalho
e felizmente chegou a tempo pra sua apresentação com o chefe.
Pra mostrar que persistência é crucial pro sucesso, uma universidade contratou um
palestrante que contava como ele começou panfletando nas ruas do centro até se
tornar CEO de uma das maiores empresas do Brasil, Millie estava nessa palestra e
foi lá que ela teve uma ideia de negócio que iria mudar sua vida pra sempre.
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