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Sigilo  
 

 
 

Aparência atualizada 

 
 
 
!STAR MEE! é a servidora ideal pra quem deseja conquistar fama e popularidade. Com              
seus avançados e profundos conhecimentos sobre marketing, imagem,        
psicologia/comportamento humano e interações sociais ela vai te ajudar a conquistar e            
manter o desejado “Hype”.  



 
Nascida com a benção do Sol e Mercúrio !Star Mee! é a servidora da fama e popularidade.                 
Ela sabe produzir Hype, sabe causar boa impressão e vender sua imagem com maestria.              
Estudou marketing, psicologia e comunicação em níveis avançados e continua estudando           
todos os dias, ela sabe que inovar é de extrema importância para alcançar os resultados               
desejados dentro de seu trabalho.  
 
Sua personalidade é carismática, quente e amigável. Ama criar conexões de valor entre as              
pessoas, onde ambos os lados podem sair ganhando. Possui uma essência bastante            
diplomata, sabe administrar a fama de forma construtiva e com excelência. Ela pode ser              
chamada para pedir conselhos, ajudar a tomar boas decisões no que diz respeito ao              
gerenciamento de sua fama e imagem, também pode ser programada para rastrear e atrair              
público em potencial, bem como ajudar a cativar este público com as estratégias de              
marketing adequadas. Seu foco é aumentar a fama, a popularidade, o hype de quem a               
evoca, impulsionando sua visibilidade e glamourizando sua imagem perante os olhos do            
público. Use-a e peça que lhe ajude a conquistar muitos fãs, que lhe torne conhecido ou o                 
que mais você desejar em termos de fama e popularidade. 
 
Servidora muito útil para artistas, pessoas que necessitam/desejam grande visibilidade,          
conquistar fãs ou ter um status e popularidade elevados. Quer mais seguidores nas redes              
sociais? Mais público para seu trabalho artístico ou apenas ser conhecida(o) e desejada(o)             
por uma grande quantidade de pessoas? !star mee! vai te ajudar com tudo isso! Ela te                
ajudará a projetar a sua imagem ideal da melhor forma, causando as melhores impressões              
e conquistando mais pessoas.Também vai te ajudar a ter uma presença forte e respeitada,              
se tornando uma pessoa querida e admirada. !star mee! vai te fazer um ícone em qualquer                
área que você desejar, te transformando em uma verdadeira estrela! 
 
Principais Habilidades:  
 
1 Rastrear e Atrair determinado público / nicho de pessoas 
2 Despertar nas pessoas/público o interesse/curiosidade a respeito de quem a evoca 
3 Glamourizar/Projetar a imagem ideal de quem a evoca para as pessoas/público 
4 Expandir a visibilidade de quem a evoca em qualquer área que for solicitada 
5 Aumentar o número de seguidores de quem a evoca nas redes sociais 
6 Aumentar a movimentação das redes sociais de quem a evoca, criando mais e mais 
interações 
7 Criar conexões de valor entre quem a evoca e as pessoas em geral 
8 Habilidade de Telepatia 
9 Aumenta o carisma, habilidade de persuasão e lábia 
10 Habilidosa em vendas 
 
Fontes de Energia: atenção, fé na sua existência e poder, memes, leitura do contrato dela,               
Interações sociais (fora ou dentro das redes sociais, novos seguidores (cada novo seguidor             
é mais alimento pra ela, suas redes favoritas são: instagram, twitter e facebook),             
comentários a respeito da operadora (tem preferência pelos positivos, sempre, mas não            
desperdiça os negativos que são inevitáveis) também se alimenta de músicas, suas            



favoritas são: StarBoy, All The Stars e a mais importante: “To The Stars” composição de sua                
criadora. Fica muito feliz e forte sempre que ouve essas músicas. Outras opções de              
alimentação são: velas, luz do sol, observar de estrelas, canto, dança, teatro, likes,             
compartilhamentos e comentários nos posts de quem a evoca, enfim, interações sociais em             
geral, sejam elas virtuais (redes sociais) ou não. Star Mee também se alimenta dos              
sentimentos positivos gerados em quem a evoca ao concluir uma tarefa com sucesso e se               
alimenta ao jogar com sua personagem no jogo The Sims 4. 
 
Residência: Star Mee vive numa residência em Magnólia Promenade no jogo The Sims 4. 
 
Forma de evocar: apenas desenhar seu sigilo (pode ser mentalmente) mentalizando seu            
nome já evoca a servidora, se quiser potencializar a conexão, faça isso enquanto ouve uma               
de suas músicas favoritas ou fazendo qualquer uma das atividades de alimentação dela.  
 
Correspondências: Domingos e Quartas, Sol, ouro, estrelas, dourado, glitter. Suas cores           
são tons de amarelo, laranja e azul turquesa 
 
Deveres:  
 
Deverá comparecer sempre que for chamada e executar suas tarefas com o máximo de              
eficiência e maestria, sempre!  
Deverá se retirar sempre que for banida  
 
Proibições: !Star Mee! está proibida de prejudicar quem a evoca de qualquer forma que              
seja. 
 
Permissões:  
 
Permissão para se alimentar sozinha, de forma independente: Sim 
Permissão de adquirir vida própria e tornar-se tulpa: Não 
Permissão de alteração após assinatura do contrato: Sim, somente pela sua criadora 
 
Banimento: Caso deseje bani-la, cancelar os serviços, parar qualquer tipo de conexão,            
basta evoca-la e dizer: !Star Mee! Agradeço pelo tempo e agora me despeço, até mais! 
 
Tempo de Vida: Indeterminado 
 
 
 

 
 


