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Cuidar dos filhos traz inúmeros momentos de alegria, mas 
também pode levar ao estresse nos tempos de hoje. Apesar
de todos os avanços, a mulher ainda está - em pleno 2019 -  
sobrecarregada com as tarefas domésticas, profissionais, 
sociais, familiares somando-se ao compromisso de ser mãe.  

SER MÃE CANSA
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É importante entender as mu-
danças pelas quais você vem passan-
do e perceber como elas tocam a sua 
estrutura de vida e situações que não 
cabem mais neste novo ciclo. Você vai 
sentir o efeito maior no campo profis-
sional, mas se não trabalhá-lo, vai sen-
ti-lo em novos propósitos e impactando 
o seu futuro. Seja sábio para soltar o 
passado e situações que você vem car-
regando com rigidez. Não tenha medo 
de se expor e de permitir que a vida lhe 
traga o que é necessário agora. Tenha 
atenção com relações que exercem 
controle sobre você ou o contrário.

Nesta semana, você será levado 
a lidar com novas ideias e a remontar 
uma nova estrutura de vida, entretan-
to essas provocações acontecem no 
campo emocional, ou seja, vencendo os 
seus medos e os obstáculos deposita-
dos no seu inconsciente.  A vida exige de 
você um nova elaboração de ideias e de 
pensamentos sobre as “coisas da vida”. 
Todas essas mudanças que acontecem 
em silêncio afetam o seu relacionamen-
to e as relações em geral. Você está em 
processo de escolha para sair de uma 
prisão criada por pensamentos e ideias 
retrógradas. Busque entender os lim-
ites enraizados em seu inconsciente.

Há decisões importantes a ser-
em direcionadas em parcerias de tra-
balho ou em relações comerciais. Dê 
atenção especial a normas e a regras 
que bloqueiam a sua atuação. O céu 
pede que você reflita sobre as reais 
possibilidades e reconsidere qualquer 
tipo de documento pertinente para 
relações de parcerias ou questões 
judiciais que devem ser encaradas 
com seriedade. O céu afirma que será 
preciso se posicionar para tomar de-
cisões de uma forma mais imediata. 
A experiência pode apontar cortes e 
definições importantes envolvendo 
outra pessoa.

 Nesta semana você vai assumir 
responsabilidades maiores com proje-
tos e com ideias que deseja executar, 
mas que envolvem outras pessoas. 
Entretanto é preciso levar em consid-
eração as parcerias, as sociedades e 
as trocas com pessoas que executam 
tarefas que ligam-se às suas ideias. 
A experiência também pode se proje-
tar para compromissos financeiros. O 
desejo de encerrar os processos que 
envolvem algumas pessoas pode ser 
penoso, porque exige tempo e mat-
uração. A experiência ativa também 
pagamentos de dívidas, empréstimos, 
financiamento, pensão e heranças.

É desafiador levar algumas par-
cerias adiante, e isso pode envolver 
o meio corporativo, mas também o 
afetivo. É imprescindível fazer o que 
deve ser feito, levando em consid-
eração as metas futuras que já vêm 
sendo estruturadas a médio prazo. 
O céu afirma que é preciso manter o 
ritmo e o foco com sabedoria e fazen-
do concessões. Nesta semana, o seu 
regente, Marte, ingressa em Libra e 
pede reconsideração em relação às 
necessidades de uma pessoa impor-
tante para a troca. Há definições fi-
nanceiras.

É uma semana em que você deve 
levar em consideração definições im-
portantes para os investimentos, prin-
cipalmente aqueles direcionados aos 
filhos ou que podem alavancar o seu 
desenvolvimento. O céu recomenda 
uma análise profunda sobre como a sit-
uação se apresenta, para que seja pos-
sível tomar as providências necessári-
as. Tenha atenção com atitudes rígidas 
e carregadas de excesso de controle. 
Busque colocar na balança o modo 
como você está lidando com as relações 
afetivas tanto no campo amoroso quan-
to com os filhos. 

Nesta semana é importante se 
colocar no lugar do outro para exam-
inar cuidadosamente as responsabili-
dades que envolvem ambas as partes. 
A pessoa tocada pode ser o cônjuge, 
parceiros de trabalho ou alguém da 
família. Será imprescindível lidar com a 
realidade dos fatos para que seja pos-
sível priorizar tarefas tanto para res-
oluções do imóvel quanto para eventos 
domésticos ou situações que mexem 
com o seu emocional. Existe uma estru-
tura instalada na relação que funcionou 
por muito tempo, mas agora deve ser 
encerrada.

Nesta semana é importante aver-
iguar com realidade os compromissos 
financeiros e as estruturas de trabalho 
que devem ser transformados por você. 
O céu pede sabedoria para tomar de-
cisões com parceiros, sócios e projetos 
que dependem de um investimento alto 
ou de uma preparação mais adequada 
para o momento. Busque analisar as 
condições para tomar decisões pos-
síveis. A experiência também pede de 
você maturidade para lidar com os pla-
nos e as relações com amigos, princi-
palmente amizades que envolvem pla-
nos comerciais. É, com toda a certeza, 
um semana de mudanças.

A fase pela qual você vem pas-
sando exige de você altas responsab-
ilidades, então cabe a você, por meio 
de ações responsáveis, dar o tônus e a 
direção necessária para as relações en-
volvidas. A família passa por mudanças 
na forma de viver e de manter estru-
turas que não funcionam mais neste 
novo ciclo. Este processo de mudança 
acaba exigindo muito mais de você, 
porque tudo se inicia por meio de suas 
posturas e decisões. Esteja atento aos 
investimentos que são movidos nesta 
semana, porque são favoráveis, entre-
tanto é preciso ter habilidades para 
traçar acordos e negociações.

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.
Mário liga para Nana, que 

confirma que não marcou encon-
tro com o editor. Mário encontra 
com Silvana no bar. Gisele pede a 
Diogo para não fazer nada contra 
Mário. Diogo atropela Mário, que 
é socorrido por Silvana. Thaíssa 
e Felipe se oferecem para aju-
dar Mário a provar que Diogo 
atentou contra sua vida. Paloma 
comenta com Ramon que não 
sabe como atender a todas as en-
comendas.Jeniffer tenta seduzir 
Diogo. Mário acusa Diogo de ten-
tativa de assassinato na frente 
dos funcionários da Editora.

Mário se frustra ao perceber 
que o carro de Diogo está intac-
to. Nana repreende Thaíssa e 
Felipe. Nana revela a Diogo que 
ficou com Mário, e os dois se rec-
onciliam. Evelyn fica triste ao ver 
Thaíssa e Felipe se beijando. Jeff 
faz um vídeo para Evelyn. Mário 
e Silvana se sentem humilha-
dos depois que a atriz é expulsa 
da Editora. Nana demite Mário. 
Os funcionários aplaudem Mário 
durante sua saída da Editora.

Existem informações que mexem 
muito com o seu estado emocional. O 
céu pede uma reflexão profunda sobre 
como deve e deseja se relacionar com 
as pessoas envolvidas. As pessoas que 
o rodeiam passam por transformações, 
e isso impacta em mudanças na estru-
tura que as mantêm. As relações com 
essas pessoas pedem de você um olhar 
mais profundo sobre o que não pode ser 
alcançado numa visão unilateral. Refli-
ta sobre os seus sentimentos e sobre 
as suas expectativas, encare os medos 
e bloqueios e mergulhe em suas per-
cepções de uma forma madura e con-
sciente do meio social. 

 A Lua Crescente da semana pede 
de você um postura mais firme e re-
sponsável diante de compromissos 
direcionados aos filhos e a eventos 
financeiros. É preciso entender como 
isso pode acontecer. Se tiver filho(s), 
é uma semana atarefada para ele(s), 
porque está(ão) em vias de assumir 
responsabilidades maiores. Pode ser 
que você participe deste movimento, 
seja se comprometendo ou impondo os 
limites. A experiência também pode se 
estender aos compromissos financei-
ros, que o deixam em destaque e com o 
objetivo de trazer algum tipo de enfren-
tamento com uma pessoa.

 É uma semana em que o acúmulo 
de tarefas e de compromissos pede de 
você flexibilidade e clareza na comu-
nicação com funcionários, pessoas de 
sua rotina ou colegas de trabalho. O céu 
pede de você novas posturas, organ-
ização e flexibilidade para mudar uma 
estrutura de trabalho que não funciona 
mais. A saúde também é um ponto que 
não pode ser negligenciado, portanto 
busque fazer um “check up” e avaliar 
os hábitos. A vida vem pedindo de você 
flexibilidade para interagir com as mu-
danças que são visíveis na família e para 
adotar um novo estilo de vida.

Fabiana pede que Rael con-
vença Jenifer a lhe entregar as 
receitas de Maria da Paz. Antero 
afirma a Régis que ele se tornou o 
principal suspeito da Polícia para 
as mortes de Jardel e Lucas. Kim 
convence Vivi a comprar roupas 
com Jô. Amadeu convida Maria 
da Paz para jantar. Rael manipula 
Jenifer para conseguir as receitas 
de Maria e as envia para Fabiana. 
Camilo destrói o celular de Vivi ao 
ver a influenciadora conversan-
do nele. Abel tenta se reaproxi-
mar de Britney. Jenifer confessa 
a Maria ter roubado as receitas 
dos bolos. Kim ajuda Vivi a se 
encontrar com Chiclete. Régis 
depõe, acompanhado de Antero.

Antero orienta Régis e afirma 
que Camilo está atrás dele. Maria 
da Paz confronta Fabiana. Sueli 
comenta com Fabiana a sua de-
sconfiança de Britney. Maria da 
Paz demite Jenifer e a aconselha 
a se afastar de Rael. Britney en-
frenta Fabiana. Cornélia decide 
promover uma festa na mansão.

Guilherme e Raquel se 
reaproximam. Os meninos do 
MaGaBeLo convidam Ester para 
integrar o Clubinho. Verônica e 
Arlete desconfiam que há algo er-
rado com a contabilidade do CLP. 
Nadine sugere outro plano para 
afastar OTTO da O11O. Waldisney 
aparece de surpresa na casa de 
Nancy com o visual repaginado e 
dizendo estar diferente. Para ani-
mar o clima entre familia, Poliana 
e Lorena fazem um jantar para 
todos. Gleyce pede para sua filha 
fazer as pazes com Bento. Wald-
isney pede perdão a Dona Bran-
ca e pede que Nancy o de uma 
nova chance. Pendleton aparece 
na casa de Durval e oferece uma 
proposta para ajudar toda familia. 
Nadine consegue hackear o braço 
mecânico de Sophie. Brenda e 
Virginia aparecem para o jantar 
na casa de Gleyce.

Giovanna Ewbank participa de TEDx e se emociona 
ao falar da maternidade
Apresentadora e atriz falou para universitários durante o talk show 'TEDx'

Giovanna Ewbank abriu o 
coração para falar da materni-
dade e de todos os questiona-
mentos que fizeram a ela quando 
decidiu adotar duas crianças. A 
apresentadora e atriz falou para 
universitários durante o talk 
show "TEDx", no Centro Univer-
sitário FAG.

Giovanna, mãe de Titi e Bless, 
que adotou no Malawi, na África, 
contou um pouco dessa experiên-
cia e dos padrões e pressões que 
a sociedade ainda impõe às mul-
heres que não desejam gerar fil-
hos.

“Por que adoção? Como que 
uma mulher vem ao mundo e não 
quer gerar um ser do seu ventre? 
E os filhos de vocês vêm quando? 
Como é linda sua filha? Ela tem 
mãe? Seus filhos são lindos. Eles 
têm família? Esta são algumas 
das perguntas que uma mãe ado-
tiva tem todos os dias. Eu sempre 

achei que eu fosse uma mulher 
que achava que o relógio biológi-
co nunca ia despertar. Nunca hav-
ia pensado em ter filhos. E isso 
veio com muito questionamento, 
crítica, muita pressão”, relata.

A atriz conta que ela sof-
reu pressão até mesmo de ami-
gos e da família. Ela diz que foi 
questionada sobre a adoção. 
“Foi uma escolha da qual eu 
me orgulho muito”, avisa.

Giovanna ainda tocou num 
assunto delicado: a estereli-
dade. E analisou o quanto fo-
ram machistas com ela na época 
em que adotou a primeira filha. 
“Disseram que eu era estéril.

Eu não sou estéril. Nem meu 
marido. Mas não questionar-
am sobre ele. Mas a mim, mul-
her”, conta ela, que é mulher do 
ator Bruno Gagliasso: “Porque 
assim a sociedade consegue 
ex-plicar que uma mulher não 

queira ter filhos ou explodir sua 
barriga de vida. Existem outras 
maneiras de explodir de vida”.

“Minha vida mudou comple-
tamente desde que meus filhos 
entraram nela”, começou Ew-
bank ao falar de forma bastante 
emocionada e chorando sobre 

Titi, hoje com 6 anos: “Me lembro 
até hoje da primeira vez que eu 
a abracei. Me deu esse engasgo 
na garganta, meu corpo trêmu-
lo. Eu encontrei a minha filha e a 
minha filha me encontrou. Tudo 
o que eu queria era amá-la e 
protegê-la para o resto da vida”.
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Faça em casa fotos que encantam
Selecionamos uma lista 

de inspirações para você fo-
tografar o seu bebê em casa. 
Aproveite que o dia das cri-
anças está chegando, e env-
ie estas suas fotos fofas para 
nós publicarmos. è muito 
bom poder ver estas imagens 
apaixonantes!
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Cuidar dos filhos traz inúmer-
os momentos de alegria, mas 
também pode levar ao estresse 
nos tempos de hoje. Afinal, é pre-
ciso ter muita dedicação, paciên-
cia e tempo para atender às ne-
cessidades dos filhos, como levar 
a criança à escola, ao médico, à 
aula de natação, além de cuidar 
dos afazeres domésticos e ter 
um tempo para o trabalho e ativi-
dades pessoais.

Por esse motivo, não é exa-
gero afirmar que cuidar dos filhos 
tem se tornado uma tarefa mais 
cansativa do que trabalhar fora 
de casa. Essa afirmação é inclu-
sive tema de pesquisas realizadas 
recentemente.

Nesta reportagem ,  
mostramos quais são as causas 
que levam os pais a ficarem es-
tressados cuidando dos filhos, 
como notar os sinais e o que faz-
er para evitar que isso aconteça. 
Continue com a leitura e confira!

Por que cuidar dos filhos
é mais cansativo que
trabalhar fora?
Dizem que ser mãe é padecer 

no paraíso. Porém, essa afirmati-
va nem sempre é válida na práti-
ca, como foi apontado por pesqui-
sas recentes. O estudo foi feito 
por uma universidade na Bélgica 
com a participação de 2 mil famil-
iares.

Isso significa que a tarefa 
constante de cuidar de um bebê 
ou criança (preparar o cardápio, 
ajudar na lição de casa, compare-
cer às atividades extracurricu-
lares, passar noites sem dormir, 
etc.), em conjunto com o ritmo at-
ual que os pais levam nas cidades 

Pesquisa comprova: cuidar dos filhos      cansa mais que trabalhar fora
nos dias atuais podem levá-los ao 
limite da capacidade e ao esgot-
amento nervoso, consequente-
mente fazendo com que os pais 
passem a desenvolver a síndrome 
de Burnout.

O que é a Síndrome
de Burnout parental
A síndrome de Burnout é car-

acterizada por um estado de ex-
austão mental, físico e emocional 
provocado por conta do estresse 
elevado e contínuo.

O termo “burnout” vem da 
união das palavras em inglês burn 
(queimar) e out (exterior), sendo 
caracterizado como um estresse 
que resulta em cansaço em ex-
cesso e comportamento irrita-
diço ou agressivo.

Em geral, ele é associa-
do a ambientes de trabalho ou 
profissões que exigem muito dos 
profissionais, levando-os a viver 
em constante estado de tensão. 
Por conta desse estresse contín-
uo, a pessoa começa a apresentar 
perda de interesse ao realizar as 
tarefas e irritabilidade.

Apesar de essa síndrome já 
ser conhecida, atualmente ela 
tem sido relacionada também 
ao alto nível de estresse experi-
mentado pelos pais ao cuidar dos 
próprios filhos, o que recebe o 
nome de “burnout parental”.

Esse esgotamento dos pais 
não está apenas relacionado ao 
fato de cuidar da criança, mas 
também envolve o ritmo atual 
que os pais vivem nas grandes 
cidades, onde há muitos compro-
missos e uma enxurrada de infor-
mações vindas de todos os lados.

O mesmo não acontecia no 

passado, quando as famílias viv-
iam no campo e, apesar de terem 
muitos filhos, os pais não precis-
avam de tanto tempo e esforço 
para cuidar deles.

O ambiente em que viviam 
era mais tranquilo e sem toda a 
preocupação que gera o estresse 
dos pais modernos.

Os pais que desenvolvem 
essa síndrome têm uma tendên-
cia maior a desenvolver vícios ou 
a piorar os vícios que já possuem. 
Além disso, podem ainda desen-
volver depressão e outros proble-
mas de saúde.

O que fazer para evitar?
O cansaço elevado do dia a 

dia do bebê recém-nascido ou 
de cuidar dos filhos já na fase es-
colar pode acontecer tanto com 
a mãe que trabalha fora e cuida 
dos filhos como com as mães 
que não trabalham fora. É muito 
comum mães ouvirem o seguinte 
questionamento de outras pes-
soas “Por que você está cansada? 
Você nem trabalha, apenas fica 
em casa cuidando das crianças”.

Porém, diferente de trabalhar 
fora, cuidar dos filhos não é uma 
tarefa com horário definido, des-
canso nos finais de semana e féri-
as.

Dessa forma, é preciso que 
as mães busquem meios de ten-
tar evitar o esgotamento eleva-
do, avaliando o nível de tensão e 
estabelecendo prioridades. Isso é 
imprescindível para ter condições 
físicas e emocionais para poder 
cuidar dos filhos.

Por isso, o ideal é desacel-
erar, evitar viver correndo atrás 
de muitos compromissos e fazer 
uma organização familiar. Quan-
do necessário, é importante que 
as mães busquem por ajuda es-
pecializada de um profissional 
para que possam manter a saúde 
mental, além de contar com uma 
ajudinha dos tios e avós quando 
for possível.

Além disso, é fundamen-
tal que elas não se culpem por 
sentirem que não estão dando a 

devida atenção aos filhos, mas 
entender que estão passando 
por um momento de estresse que 
precisa ser avaliado e tratado ad-
equadamente.

Como identificar
os primeiros sinais
Os sinais mais comuns da 

síndrome é quando ocorre uma 
perda de energia e irritação con-
stantes, levando a uma insat-
isfação que tende a aumentar. 
Confira a seguir os principais sin-
tomas que precisam de atenção:

Dor de cabeça frequente; 
ranger dentes; irritabilidade; ap-
atia; alteração de apetite; ansie-
dade; dificuldade para dormir; 
cansaço físico e mental extremo; 
evita conversar; ignora os prob-
lemas; diminui a produtividade; 
distanciamento afetivo e desejo 
de se isolar dos outros.

Em geral, esses sintomas 
aparecem de forma leve e depois 
começam a piorar com o passar 
do tempo, o que pode fazer com 
que não sejam notados a princí-
pio. Porém, eles passam a ser no-
tados por outras pessoas do con-
vívio, que passam a perceber uma 
mudança de comportamento.

É muito importante estar 
atento aos primeiros sinais que 
indicam a síndrome de Burnout, 
já que ela pode levar a uma de-
pressão profunda. Caso esses 
sintomas sejam notados, é pre-
ciso consultar um psicólogo para 
entender como deve ser feito 
para aliviar o estresse.

As consultas ajudam a de-
sabafar e também melhoram o 
autoconhecimento, levando o 
paciente a entender melhor as 
causas e ter mais segurança para 
lidar com a situação.

 A terapia costuma durar de 
um a dois meses e, em alguns 
casos, pode vir acompanhada de 
medicamentos recomendados 
pelo especialista, como no caso 
de antidepressivos. É importante 
que o tratamento seja seguido 
até o fim para a melhora dos sin-
tomas.

Dicas para aliviar o estresse
Como já foi citado, o estresse 

elevado não é algo que surge da 
noite para o dia, mas vai se acu-
mulando com o passar do tem-
po. Por isso, é possível tomar 
algumas atitudes simples que 
contribuem para evitar que isso 
aconteça quando se cuida dos 
filhos.

Além de cuidar dos filhos, é 
fundamental que a mãe tenha um 
tempo para que possa cuidar dela 
mesma. Ter um tempo sozinha 
ajuda a aliviar a tensão e a recar-
regar as baterias.

Pensando nisso, separamos 
algumas dicas que podem fazer 
toda a diferença e melhorar o dia 
a dia. Por isso, não deixe de con-
ferir e de colocar em prática!

Pratique atividades físicas
Realizar atividades físicas 

ajuda a reduzir o estresse. Isso 
acontece porque o cérebro pas-
sa a receber um fluxo maior de 
sangue, causando uma redução 
da pressão arterial. Como con-
sequência, provoca um alívio nas 
tensões musculares e aumenta a 
produção de endorfina, que traz 
uma sensação de bem-estar.

Se não tem tempo para ir à 
academia, pode fazer ao menos 
uma caminhada ao ar livre. Pas-
sar o dia todo em ambientes 
fechados ajuda a aumentar o es-
tresse, principalmente quando o 
ambiente não recebe a luz do sol.

E não tem problema se não 
tem como caminhar sem levar 
o bebê ou as crianças, pois essa 
atividade pode ser feita junto a 
eles.

Mantenha uma
alimentação saudável
Comer alimentos ricos em 

açúcar de forma excessiva levam 
o corpo a uma sensação maior de 
cansaço. A causa está relaciona-
da as mudanças que isso provo-
ca nos índices de glicemia, que 
fazem com que o corpo precise 
aumentar a produção de insulina.

Por esse motivo, o ideal é 
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evitar comer muitos doces dia-
riamente e preferir o consumo 
de alimentos conhecidos como 
carboidratos complexos, como é 
o caso dos grãos integrais. Esses 
alimentos contribuem para mant-
er o nível de energia do corpo, já 
que liberam lentamente o açúcar 
na corrente sanguínea.

Procure dormir
Quando tomamos conta de 

um recém-nascido, não é fácil 
ter uma noite de sono completa 
e restauradora. Mesmo quando o 
bebê dorme, muitas vezes é pre-
ciso aproveitar esse momento 
para realizar as tarefas da casa.

Porém, é importante que a 
mãe tente ao menos tirar 10 a 20 
minutos para um cochilo, o que 
pode contribuir para aliviar o es-
tresse.

Tenha um momento
para você
Quando for possível, tire um 

tempo exclusivo para você. É im-
portante não se esquecer que, 
apesar de ter se tornado mãe, 
ainda é você. Isso significa que 
não deve deixar totalmente de 
lado os seus desejos e hobbys.

Seja para ler um livro, assistir 
TV ou tomar um banho mais lon-
go, esses pequenos momentos 
são fundamentais para ajudar a 
manter a saúde mental.

Tomar um bom banho com 
água quentinha e produtos que 
trazem sensações agradáveis 
trazem mais alívio para o corpo e 
também beneficiam a mente.

Ouvir a música que você gos-
ta e cantar junto também ajuda 
a relaxar. Além disso, também 
pode ouvir músicas instrumentais 
suaves ou aproveitar para medi-
tar. A meditação ajuda a reduzir a 
pressão e a relaxar os músculos 
do corpo.

Isso sem falar que contribui 
para controlar a respiração e 
também os pensamentos, alivian-
do a sensação de ansiedade.

Planeje o seu dia
Planejar o dia contribui de 

forma significativa para diminuir 
os níveis de estresse. Isso porque 
evita que acabe se sobrecar-
regando com pensamentos a re-
speito dos inúmeros compromis-
sos que precisa cumprir durante 
o dia todo.

A dica é deixar tudo pro-
gramado, desde a hora do banho 
das crianças, o momento de aju-
dar com as tarefas de casa, levar 
ao posto de saúde, etc. Dessa 

forma, o cérebro não ficará so-
brecarregado pensando em tudo 
o que você precisa fazer e se não 
se esqueceu de nada.

Mantenha contato
com os amigos
Muitas vezes as amizades 

acabam sendo deixadas de lado 
quando chega o bebê. É normal 
que o ritmo de vida mude e não 
sobre muito tempo para sair com 
as amigas, mas é importante 
manter esse contato.

Mesmo que seja apenas con-
tato por meio das redes sociais, 
conversar com amigas aumenta 
o bem-estar, pois ajuda o corpo a 
produzir hormônios que aliviam o 
estresse.

Quando tiver um tempo, 
marque para se encontrar com 
elas para dar boas risadas, o que 
com certeza vai contribuir para 
dar um novo fôlego no dia a dia.

Namore
Apesar da correria do dia a 

dia, é bom ter um momento para 
curtir a dois. Mesmo que seja ap-
enas para aproveitar bons mo-
mentos de carícias com o par-
ceiro, manter uma vida sexual 
saudável é uma boa maneira de 
relaxar.

Cuidar dos filhos não é uma 
tarefa fácil nos dias de hoje. Além 
dos compromissos e atividades, 
não se pode mais deixar que as 
crianças brinquem livremente pe-
las ruas como antigamente, o que 
faz com que muitos pais não ten-
ham muitos momentos apenas 
para eles.

Por essa razão, é preciso se 
atentar aos níveis de estresse e 
buscar ajuda quando sentir que 
não está mais dando conta da sit-
uação.

A pesquisa revelou que 13% 
dos pais entrevistados afirmar-
am que sofrem com sintomas 
de esgotamento, como cansaço 
e abatimento, sendo que a por-
centagem é de 12,9% para as mãe 
e 11,6% para os pais.

De acordo com os pesquisa-
dores, essa exaustão experimen-
tada por eles é a mesma que o 
estresse do trabalho. Esse prob-
lema teria como causa a mudança 
do papel dos pais na criação dos 
filhos, que passaram a se tornar 
mais dedicados a eles.

Esse novo modelo de criação 
começou a partir da década de 
1990 na Europa.

Psicólogos apontam que esse 
desgaste atual dos pais está rel-
acionado à pressão social sobre 

a forma de criar os filhos e mu-
dança das maneiras de fazer as 
coisas, aumentando as tarefas a 
serem realizadas. Como as mul-
heres que precisam mãe e pai ao 
mesmo tempo ou as que param 
de trabalhar para ser mãe tudo 
isso interfere.

Além disso, a comunicação 
entre pais e filhos cada vez menos 
frequente por conta da conexão 
ao mundo virtual também dificul-
ta a criação dos filhos.

Esse esgotamento eleva-
do dos pais em relação aos fil-
hos pode fazer com que os pais 

acabem apresentando um dis-
túrbio que recebe o nome de 
síndrome de Burnout parental, 
que acontece devido ao estresse 
crônico e tensão emocional que, 
anteriormente, estava apenas 
relacionado a alguns tipos de 
profissões.
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Site MEGA.nz é bloqueado
em todo o país

Os provedores de internet 
brasileiros já começaram a cum-
prir a decisão judicial, proferida 
no último dia 12, que determina 
o bloqueio do site MEGA.nz em 
todo território nacional.

O processo no qual os 
bloqueios foram solicitados 
corre em segredo de justiça.

As operadoras intimadas a 
impedir o acesso de internautas 
brasileiros ao domínio MEGA.nz  
são Claro, Oi, Vivo-Telefônica e 
Algar Telecom. Ficaram de fora 
outras operadoras, como TIM e 
SKY. Não é possível saber quem 
entrou com o processo, mas 
sim que ele trata de infração ao 
direito intelectual e industrial. 

Pela ordem expedida pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, usuários do MEGA es-
tão impossibilitados de acessar 
arquivos e documentos hospe-
dados no site. Como a decisão 
veio da 1ª instância, cabe recurso.

No Facebook, alguns usuári-
os começaram a testar se ainda 
era possível acessar o site de 
armazenamento de arquivos. 

Segundo os relatos, em al-
gumas regiões em que a NET 
(agora Claro) cumpriu a de-
cisão judicial, o bloqueio é fei-
to por IP, ou seja, ela ainda é 
acessível por meio de VPN 
(serviço que mascara a origem 
do dispositivo) ou pelo próprio 
aplicativo do MEGA. Já a Vivo 
optou pelo bloqueio por DNS.

Como identificar lojas 
confiáveis na Black Friday

O Black Friday no Brasil ac-
ontece sempre na 4ª sexta-feira 
de novembro, um dia após o feria-
do de Ação de Graças nos Estados 
Unidos e para muitas pessoas, 
é uma ótima oportunidade para 
adquirir uma grande variedade 
de mercadorias por preços mais 
baixos.

Entretanto, é preciso estar 
atento, uma vez que a internet 
está cheia de lojas pouco con-
fiáveis que podem dar prejuízos 
e enganar o consumidor. Dessa 
maneira, saber identificar cada 
local adequadamente é funda-
mental para aproveitar as ofertas 
sem dor de cabeça.

Dicas importantes
A primeira coisa a fazer é 

verificar se as lojas apresentam 
as informações obrigatórias por 
lei, como CNPJ, razão social, en-
dereço, telefone, email ou outro 
canal para contato. Além disso, é 
fundamental que o e-commerce 
disponha de configurações de 
segurança na página e que seu 

alvará esteja em dia na Receita 
Federal.

Outro aspecto que ajuda 
a identificar lojas que aplicam 
golpes online é verificar se apare-
cem em sites especializados em 
reclamações, como Reclame Aqui 
e eBit.

Também é essencial verificar 
se as URLs estão de acordo com 
o Google Transparency Report. 
Trata-se de uma ferramenta para 
analisar quão seguro é um link de 
uma loja, mesmo com o certifi-
cado e o cadeado do lado do en-
dereço.

Outros conselhos
O Procon pode ajudar 

bastante se houver dúvida na 
hora de fazer uma compra em 
uma loja virtual. É possível aces-
sar o site e verificar como está 
a situação do e-commerce em 
que a compra será realizada.

Além disso, é preciso saber 
se o local apresenta política 
de devolução e garantia dos 
produtos vendidos. Questões 

como domínio, opinião de 
usuários em fóruns e a forma 
como os dados são protegidos 
também devem ser levados em 
conta em prol da segurança.

Outra coisa importante é 
desconfiar sempre que a ofer-
ta parecer “boa demais para ser 
verdade”. A internet está cheia 
de armadilhas para surpreender 
e enganar pessoas ingênuas, 
especialmente na Black Fri-
day. Dessa forma, fique de olho, 
pois qualquer descuido pode 
trazer consequências graves.

Se mesmo depois de ex-
ecutar esses procedimen-
tos ainda houver dúvida so-
bre a loja, não arrisque e 
procure outro estabelecimento.

Levando essas dicas em 
consideração, você poderá re-
alizar compras na Black Fri-
day sem precisar se preocupar. 

E é importante ter em 
mente que há muitos locais se-
guros e bastante confiáveis 
que apresentam ótimas pro-
moções e descontos nessa data.

WhatsApp adotará 
mensagens autodestrutivas

O WhatsApp pode copiar uma 
funcionalidade famosa do Tele-
gram: as mensagens autodestru-
tivas. De acordo com informações 
do WABetaInfo, o mensageiro que 
pertence ao Facebook está te-
stando um sistema que permite 
ao usuário escolher quanto tem-
po o conteúdo enviado estará dis-
ponível.

As imagens compartilhadas 
pelo site mostram que a ferra-
menta deve ser liberada primeiro 
em grupos, mas eventualmente 
também deve chegar aos chats 
privados. Durante os experimen-
tos do WhatsApp, o tempo para 
as mensagens sumirem pode ser 
definido para 5 segundos ou uma 
hora.

A chegada das mensa-
gens que se autodestroem no 
WhatsApp ainda não tem data 

para acontecer, mas a novidade 
foi vista na versão 2.19.275 do 
Android. Com isso, quem sabe a 
versão do app para o sistema da 
Google seja a primeira a rece-
ber o recurso. A funcionalidade é 
uma grande adição ao serviço e 
se soma aos outros esforços do 
Facebook para oferecer opções 
de privacidade no app, como 
criptografia de ponta-a-ponta 
e verificação em duas etapas.

Os chats que se deletam soz-
inhos podem ser úteis na troca 
de informações confidenciais e 
fazem sucesso em apps como 
o Telegram e Signal. O próprio 
Facebook Messenger já possui 
uma função que permite determi-
nar um prazo de validade para as 
mensagens. No ano passado, até 
mesmo o Gmail ganhou um recur-
so para destruir e-mails trocados.

Apple é premiada na ONU por consumo 
de energia 100% renovável

A United Nations Glob-
al Climate Action Awards, uma 
premiação promovida pela Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU), reconheceu 15 projetos e 
organizações por ações práticas 
que visam combater o aqueci-
mento global. Uma dessas em-
presas é a Apple, que conseguiu 
alcançar a marca de 100% de en-
ergia renovável utilizada nas suas 
lojas oficiais, nos escritórios e 
data centers ao redor do mundo. 
Inclusive, o consumo de energia 
desses estabelecimentos em ger-
al diminuiu em média 70%.

Esse marco sustentável foi 
possível com a utilização de di-
versas formas de produção e 
compra de energia limpa.

A Apple tem algumas fazen-
das de energia solar nos Estados 
Unidos e na China, por exemplo, 
além de contratos com empresas 

locais de geração de diversos ti-
pos de energia sustentável para 
manter suas instalações. O CEO 
da empresa, Tim Cook, declarou 
o compromisso com um mundo 
melhor, incentivando a sustenta-
bilidade em diversos setores, in-
ternos e externos, inclusive com 
seus parceiros, sendo que mais 
de 20 de seus fornecedores já as-

sinaram um termo de comprom-
isso para usarem apenas formas 
de energia limpa.

Além disso, a empresa está 
diminuindo consideravelmente a 
sua emissão de carbono, em cer-
ca de 35% nos últimos 3 anos, 
revertendo, com a plantação de 
mais de 11 mil hectares de flores-
tas, o dano causado.
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WhatsApp deixa de
funcionar em Androids e 
iPhones antigos

O WhatsApp atualizou sua 
página de perguntas frequentes 
e anunciou o fim do suporte para 
smartphones que rodam iOS 8 
e Android 2.3 Gingerbread. Os 
aparelhos com os sistemas op-
eracionais perderão acesso às 
atualizações em fevereiro de 
2020 e o aplicativo poderá parar 
de funcionar a qualquer mo-
mento após a data, segundo os 
responsáveis pelo mensageiro.

O iOS 8 chegou ao merca-
do em 2014, enquanto o Android 
Gingerbread está na ativa desde 
2010. De acordo com o WhatsApp, 
a empresa encerrou o suporte 
para os sistemas porque lançará 
novidades para o mensageiro 
que não funcionarão de maneira 
apropriada em celulares antigos.

Em 31 de dezembro deste 

ano, o WhatsApp também perd-
erá o suporte no Windows Phone. 
Atualmente, o aplicativo já não 
está mais disponível para down-
load na Microsoft Store. Em sua 
página de perguntas frequentes, 
a empresa também recomenda 
que donos de celulares de entra-
da com KaiOS também migrem 
para aparelhos rodando a versão 
2.5.1 ou superior, como é o caso 
do JioPhone e o JioPhone 2.

Para quem utiliza os sistemas 
operacionais dominantes no mer-
cado, o aplicativo recomenda uti-
lizar pelo menos o Android 4.0.3 
Ice Cream Sandwich ou o iOS 9. 
Ainda assim, a melhor experiên-
cia de uso está disponível nas 
versões mais modernas de cada 
plataforma, com os recém-lança-
dos Android 10 e iOS 13.

Novo app da Caixa
permite apostas online

O app "Loterias Caixa" já 
pode ser baixado gratuitamente 
em dispositivos móveis na App 
Store. Com isso, a nova plata-
forma permite que apostas sejam 
pagas e feitas diretamente do 
iPhone ou iPad de modo oficial. 
“Além das lotéricas e do por-
tal Loterias Online, passamos 
a oferecer também a opção de 
usar o telefone celular para reg-
istro de jogos, sempre com segu-
rança e transparência”, declarou 
Paulo Henrique Angelo Souza, 
vice-presidente de Fundos de 
Governo e Loterias da Caixa.

Para utilizar o app, é 
necessário ter mais de 18 anos e 
usar os mesmos dados de acesso 
do site Loterias Online. Quem não 
possui login nesse portal, deverá 
criar uma senha e usar o número 
do CPF para registro. As apostas 
deverão ser pagas com cartão 
de crédito e terão limite mínimo 
diário de R$ 30 e máximo de R$ 
500.

Um dos principais recur-
sos do app é o de permitir que 
apostadores joguem em nove 
das dez modalidades ofereci-
das pela Loteria Federal: Me-
ga-Sena; Lotofácil; Quina; Loto-
mania; Timemania; Dupla Sena; 
Loteca; Lotogol e Dia de Sorte

No canal, também é possível 
escolher números ou deixar que 
o sistema faça isso de modo au-
tomático (“surpresinha”). O canal 
online ainda apresenta várias in-
formações sobre concursos pas-
sados e futuros, como dezenas 
sorteadas e prêmios ofertados.

Além disso, apostas poderão 
ser personalizadas com base 
em combinações de númer-
os escolhidos anteriormente 
(“Rapidão”). Outra facilidade é 
que será possível conferir, por 
meio de leitura de código de 
barras, se um bilhete físico foi 
premiado. Segundo a Caixa, em 
breve o app também poderá ser 
baixado em dispositivos Android.

Samsung deixa de fabricar 
celulares na China

Nesta quarta-feira (02), a 
Samsung, maior fabricantes de 
smartphones do mundo, anun-
ciou que está fechando sua últi-
ma fábrica de celulares na China, 
o maior mercado mundial deste 
tipo de dispositivo. A razão para 
esta “decisão difícil”, segundo 
a própria Samsung, é necessi-
dade de otimizar seus recursos, 
uma vez que enfrenta alta con-
corrência com empresas locais, 
além de ter perdido significativa 
fatia de mercado naquele país.

A última fábrica em atividade, 
na cidade de Huizhou, já tinha 
parado de produzir desde junho 
passado. A imprensa sul-corea-
na informou que ela empregava 
seis mil trabalhadores e produ-
ziu 63 milhões de unidades em 
2017, ano em que a compan-

hia atingiu a produção anual de 
394 milhões de dispositivos.

Em comunicado, a Samsung 
disse que os equipamentos de 
produção serão realocados para 
outras fábricas globais, depend-
endo das necessidades de mer-
cado em cada região. Enquanto 
encerrava suas fábricas na Chi-
na, a empresa vinha expandin-
do suas atividades de produção 
em países com a Índia e Vietnã.

Essa estratégia, aliás, também 
tem sido adotada por outras em-
presas, como a Sony, que tomou 
a mesma decisão, realocando 
sua produção para a Tailândia.

Impossível recuperar
o mercado
Para um analista da Cape 

Investment & Securities, seria 

praticamente impossível a gi-
gante sul coreana recuperar 
mercado em um país onde as 
pessoas estão acostumadas a 
comprar celulares de baixo cus-
to apenas de fabricantes locais, 
enquanto, para os modelos to-
pos de linhas, o público prefere 
os aparelhos da Apple e Huawei.

Em meados de 2013, a Sam-
sung tinha 15% da fatia de mer-
cado de smartphones chinês. 
No primeiro trimestre de 2019, 
esse número caiu para 1%. En-
quanto isso, Huawei e Xiaomi vi-
eram crescendo a passos largos.

Contudo, embora a em-
presa tenha fechado suas 
fábricas na terra do dragão, 
as vendas de seus aparelhos 
vão continuar normalmente.

Os melhores celulares para comprar 
com até R$ 500

Encontrar o melhor celular 
para seu dia a dia requer certa 
atenção, afinal existem muitos 
modelos no mercado de preço 
acessível, mas nem sempre ofere-
cem qualidade. Assim o primeiro 
passo é sempre observar aque-
les que trazem as especificações 
mais adequadas para o seu dia a 
dia. Nesse caso, é sempre impor-
tante considerar detalhes, como 
recursos de câmera, duração da 
bateria e desempenho otimizado.

Samsung Galaxy J4 Core
Este celular da fabricante 

coreana tem a bateria de 3.300 
mAh como um de seus principais 
destaques. Afinal de contas, ela 
tem capacidade um pouco maior 
do que outros modelos de cate-
goria básica. Com isso, o aparelho 
também pode funcionar perfeita-
mente o dia inteiro sem a neces-
sidade de recarga. Seu display de 
6 polegadas também é um pouco 
maior do que o de seus concor-
rentes e oferece resolução HD+. 
Vale ressaltar ainda que essa tela 
é do tipo infinita, algo nem sempre 
presente em dispositivos baratos.

Apesar de não ser muito 
avançada, sua câmera traseira 
possui HDR e modo slow motion. 
O aparelho ainda vem de fábri-
ca com algumas ferramentas 
para melhorar a qualidade das 
capturas, como filtros e modo 
beauty. Quem gosta de celu-
lares mais finos, também irá se 
interessar pelo J4 Core, que tem 
apenas 7,9 mm de espessura.

Xiaomi Redmi 7A
Na última edição dessa lis-

ta, o TecMundo havia recomen-
dado o Redmi 6A. Um mês de-
pois, contudo, a nova geração 
da família entrou para a faixa de 
preço abaixo de R$ 500. Emb-
ora as especificações técnicas 
entre ele e o Redmi 7A sejam 
parecidas — incluindo a mesma 
tela, por exemplo —, o modelo 
mais recente assegura uma ba-
teria muito melhor, além de ter a 
versão mais atual do Android: 9.0 
Pie. Essas melhorias se aliam a 
um preço bastante interessante; 
assim, você que tem vontade 
de ter seu primeiro celular da 
Xiaomi pode começar por este.

LG K9 TV
Quem gosta de curtir uma TV 

durante a hora do descanso ou em 
outras situações com certeza irá 
se interessar pelo LG K7 TV. Isso 
porque ele vem equipado com TV 
digital e display HD. Quanto ao 
desempenho, o dispositivo rece-
beu memória RAM de 2 GB e pro-
cessador Snapdragon MSM8909 
de 1,3 GHz, que também deve 
oferecer velocidade durante 
atividades básicas — acesso às 
redes sociais, visualização de 
vídeos e navegação pela internet.

A câmera frontal desse smart-
phone possui flash virtual e foco 
automático, enquanto a traseira 
exibe recurso para ambientes de 
baixa iluminação. Outra ferra-
menta extra é que o dispositivo 

possui gerador rápido de GIFs, o 
que pode facilitar o compartil-
hamento de frames específicos. 

Motorola Moto E5 Play
O principal diferencial do 

Motorola Moto E5 Play está no 
aspecto segurança, pois ele é 
um dos poucos modelos de en-
trada com sensor biométrico. 
Esse dispositivo ainda possui 
na parte frontal um flash LED 
embutido e câmera traseira 
com opção de modo manual, o 
que lhe confere mais opções de 
ajustes na hora de tirar fotos.

Para melhor aproveitamen-
to de tela, seu display de 5,3 
polegadas conta com formato 
18:9. Assim muitos vídeos são 
otimizados para reduzir aque-
las faixas pretas nas laterais.

Samsung Galaxy J2 Core
Mas se o melhor celular no 

seu caso é aquele com recursos 
básicos e preço bem baixo, então 
este Samsung Galaxy J2 Core 
pode ser uma opção. Exemplo dis-
so é que ele vem de fábrica com 
Android 8.1 Oreo Go, que lhe ga-
rante acesso aos principais apps, 
mas sem ocupar tanto espaço 
interno ou gastar dados móveis.

O conjunto de câmeras do ce-
lular não é o mais avançado, mas 
oferece fotos adequadas para re-
des sociais e uso cotidiano. Nesse 
caso, o Galaxy J2 Core traz até 
alguns recursos interessantes, 
como abertura f/2,2, modo 
beauty, foco automático e HDR.
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Comece a decoração de sua casa    pela porta
Sim! a sua porta é a primeira 

impressão da sua casa. Um mun-
do se descortina através dela e de 
sua alma. Inspire-se e renove a 
sua casa a começar pela porta de 
entrada. Há muitas soluções, dese 

o adesivo impresso que  você 
pode encomendar já no tamanho 
certo e com o desenho que você 
escolher, ou faça você mesmo. 
Pinte, cole, enfeite: sua casa é 
seu refúgio, seu luar de conforto!
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O Vicente é o charme dos papais Fernando e Jéssica

Olhar nos olhos do bebê já é 
gostoso por si só. Mas você sabia 
que, além do carinho, um estudo 
recente conduzido por pesquisa-
dores britânicos comprovou que 
esta interação direta com seus 
cuidadores ajuda os pequenos a 
falarem mais rápido? 

A pesquisa, levada a cabo 
pelas Universidades de Shef-
field e Warwick, analisou as vo-
calizações, gestos e olhares de 
bebês entre 11 e 12 meses e como 
seus pais ou cuidadores respon-
diam a esses comportamentos. 
Os resultados foram impression-
antes.

O estudo aconteceu em eta-
pas. Primeiro, os participantes 
tiveram as suas rotinas filmadas, 
para que os momentos de inter-
ação com o filho fossem registra-
dos. “Nós pegamos as gravações e 
levamos para a universidade, ana-
lisando meticulosamente o que 
estava acontecendo. Nós presta-
mos atenção em toda vez que a 
criança vocalizava ou gesticulava 
e codificamos as respostas dos 
pais a esse estímulo”, explicou a 
professora Michelle McGillion.

 Depois, os adultos 
preencheram um questionário 
com o repertório atual de pala-
vras da criança: o que ela sabia 
falar até então com relação a no-
mes próprios, animais e outros 
vocábulos. Com os dados agrupa-

Você sabia que olhar nos olhos dos pais 
ajuda o filho a falar mais rápido?
Estudo britânico analisou a interação dos pequenos com seus cuidadores e constatou os 
benefícios do contato visual

dos, os cientistas usaram modelos 
estatísticos para comprovar que 
os bebês de 24 meses com mel-
hor vocabulário eram aqueles que 
interagiam olhando para os seus 
pais quando tinham a idade de um 
ano. Essas crianças conseguiam 
falar 30 palavras a mais do que as 
outras!

“O que isso nos diz é que os 
bebês estão tentando se comunic-
ar antes mesmo de conseguirem 
falar as primeiras palavras. Quan-
do fazem isso, eles estão dando 
aos seus cuidadores a chance de 
se comunicarem também, e quan-
do os cuidadores respondem, o 
processo de aprendizagem de 
palavras melhora”, disse o líder do 

estudo Ed Connellan, em entre-
vista ao The Guardian.

A descoberta deve encorajar 
os pais a prestarem mais atenção 
às interações com os bebês, antes 
do desenvolvimento da linguagem 
propriamente dita. Afinal, como 
acrescenta Conellan, “a alegria 
desse achado é que ele pode ser 
aplicado em qualquer contexto. 
Não é algo que você precisa de 
equipamentos especiais ou muito 
tempo livre.

As interações podem ocorrer 
enquanto você lava a roupa, por 
exemplo. No parque, no carro, 
durante as refeições, na hora ban-
ho… Pode acontecer em qualquer 
momento”. 

Os pais sempre agem com 
a convicção de que estão fazen-
do os melhor para os seus filhos, 
mas, infelizmente, nem sempre é 
assim, já que existem muitos per-
igos no nosso dia a dia que costu-
mam passar despercebidos.

Seja num passeio de carro, 
com um gole de água ou com um 
balão de festa, os pequeninos po-
dem correr riscos indesejados:

Mel 
O mel não serve apenas para 

adoçar; ele também tem um efei-
to anti-inflamatório e ajuda a cu-
rar feridas. No entanto, ele pode 
se converter em um perigo para 
os bebês em seu primeiro ano de 
vida. 

Em casos excepcionais, 
este alimento contém a bactéria 
Clostridium botulinum. Como a 
flora intestinal das crianças com-
pleta seu desenvolvimento ap-
enas depois dos primeiros doze 
meses de vida, ela não consegue 
se defender dessa bactéria no 
primeiro ano. Por isso, a bactéria 
pode se reproduzir sem imped-
imentos, o que pode causar sin-
tomas de paralisia e, inclusive, 
causar a morte. 

Andador
Em muitos países, o andador 

é um brinquedo popular entre 
pais e crianças entre 6 e 15 me-
ses, já que permite que elas ex-
plorem seus arredores com mais 
independência, deslizando com 
a ajuda da colorida estrutura de 
plástico com rodas.

Porém, o uso muito frequente 
do andador traz muitos perigos: 
as crianças podem alcançar vel-
ocidades de até 10 km/h. Se elas 
se chocarem contra os móveis 
ou tropeçarem nos batentes das 
portas, podem sofrer lesões do-

    
lorosas, como cortes ou fraturas; 
se uma criança cair pela escada 
com o andador, isso pode até ser 
mortal.

Além do mais, existem es-
tudos que demonstraram que as 
crianças que usam andador não 
começam a caminhar mais cedo, 
mas muito mais tarde do que as 
que não o utilizam.

Portanto, os pais devem evi-
tar o andador; em troca, podem 
recorrer aos carrinhos que as cri-
anças podem empurrar ou sentar 
e impulsionar com os pés. Eles 
não só estimulam o processo de 
aprendizagem, mas também são 
úteis por mais tempo.

Água
Os bebês precisam ingerir 

muito líquido, especialmente em 
dias quentes. Recomenda-se dar 
às crianças mais água, mas aos 
bebês é melhor oferecer apenas 
leite materno ou leite de fórmula 
receitado pelo médico.

Seus rins ainda não estão 
completamente formados em seu 
primeiro ano de vida e, por tanto, 
não podem processar grandes 
quantidades de água. Uma in-
gestão excessiva desse líquido 
conduz a uma diluição da salini-
dade do sangue, fazendo as cri-
anças incharem e ficarem letárgi-
cas; no pior dos casos, elas podem 
ter convulsões e até perder a con-
sciência.

Carro
Existem muitos pais que deix-

am seus filhos dormindo sozin-
hos dentro do carro porque têm 
algo rápido para resolver mas 
não querem acordar a criança. 
Especialmente nas épocas mais 
quentes, os adultos subestimam 
a alta temperatura no veículo, que 
pode se converter em uma arma-

dilha mortal em poucos minutos.
O corpo de um bebê se aquece 

dentro de um carro até três vezes 
mais rápido que ao ar livre. Isso 
se deve não apenas à falta de cir-
culação de ar, mas também a ap-
ertada cadeirinha de bebê, onde 
o calor se acumula com especial 
rapidez. Sob nenhuma circun-
stância deve-se deixar bebês e 
crianças sozinhos no carro!

Bebê conforto
Transportar os bebês em uma 

cadeirinha enquanto dirigimos 
está absolutamente correto, já 
que elas oferecem uma segurança 
maior. Porém, as crianças não de-
vem ficar muito tempo sentadas 
nesse tipo de suporte, já que dev-
ido ao formato do assento, elas 
adotam uma postura curvada, que 
até parece cômoda, mas que dan-
ifica a coluna vertebral. 

Para evitar isso, os bebês não 
devem ficar em seus assentos 
mais tempo do que o necessário. 
Portanto, é uma boa ideia levá-los 
em porta-bebês, no caso de você 
fazer compras mais demoradas, 
ou colocá-los em um carrinho 
onde possam ir recostados. 

Óleos essenciais
Os óleos essenciais são con-

hecidos por suas propriedades 
curativas contra os resfriados, 
mas esses populares remédios 
caseiros são um perigo mortal 
para as crianças menores de 3 
anos. 

Especialmente o uso dos óle-
os de cânfora, tomilho, eucalipto 
e hortelã ou menta é questionáv-
el, pois pode causar irritações 
na pele e nas mucosas, além de 
câimbras, distúrbios do movimen-
to, vômitos, câimbras na laringe 
e, no pior caso, até mesmo uma 
parada respiratória.

Cangurus
Transportar bebês em 

acessórios especiais ou em um 
"canguru" tem muitas vantagens, 
mas se você carregar o bebê ao 
contrário, isso pode ter sérias 
consequências! Quando carrega a 
criança virada para frente, você a 
expõe às influências do ambiente, 
sem qualquer proteção.

Essa sobrecarga sensorial 
(uma vez que eles são pequenos 
demais para olhar para tantas 
coisas em movimento) não só faz 
com que os bebês se sintam in-
quietos e acuados, mas também 
pode causar distúrbios do sono 
à medida que mais crianças pro-
cessam as experiências do dia 
principalmente durante a tarde e 
à noite.

Portanto, os pais devem sem-
pre carregar seus bebês virados 
para si, pois essa posição não 
danifica suas articulações ou as 
expõe a estímulos demais.

Balões de festa
Os balões de festa são um 

brinquedo muito comum, mas a 
diversão com esses objetos col-
oridos pode rapidamente se tor-

nar um desastre. Especialmente 
bebês e crianças, que gostam 
de mastigar tudo o que têm nas 
mãos. No entanto, se o balão es-
toura, as crianças inalam reflex-
ivamente por causa do susto, de 
modo que pequenos pedaços 
de borracha podem entupir sua 
traqueia.

Colocar a criança sentada
Muitos pais acham que estão 

fazendo um favor aos seus filhos 
colocando-os em posição senta-
da antes do tempo, mas, na real-
idade, estão prejudicando a saúde 
deles. As crianças nunca devem 
sentar até que tenham força para 
fazerem isso sozinhas; do con-
trário, sua coluna vertebral pode 
se deformar. 

As nozes
As nozes são muito pequenas 

e, por isso, se introduzem facil-
mente nas vias respiratórias dos 
bebês e crianças de pouca idade, 
que podem se asfixiar com esse 
tipo de fruta seca. Por seu taman-
ho, às vezes nem mesmo a própria 
criança detecta que ingeriu um 
pedacinho de noz. Salvo por pe-
quenos ataques de tosse, eles não 
causam sintomas. 

No entanto, no ambiente úmi-
do das vias respiratórias, eles in-
cham gradualmente e se conver-
tem em um perigo para a vida dos 
pequenos. Evite que as crianças 
menores de quatro anos comam 
nozes. 
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Dica número um na temporada mais fria do ano: Mantenha seu pet 
agasalhado e quentinho, principalmente se ele tem pelo curto.
O inverno requer muita atenção e cuidado

COLUNISTA
João Vicente Luiz Dias
Médico veterinário
especialista em clínica 
médica e cirurgia de 
pequenos animais,
aperfeiçoamento em 
diagnóstico por imagem, 
ênfase em radiologia 
e ultrassonografia

Esse fofo se chama Olaf e é o cachorrinho da Mariela.

Manter as unhas de um 
cachorro em perfeitas condições 
vai mais além da estética, trata-se 
de um tema de saúde que pode 
evitar o aparecimento de feridas 
nas suas patas e outros proble-
mas derivados de um compri-
mento excessivo. Se usarmos os 
utensílios adequados, podemos 
levar a cabo a tarefa de as cortar 
nós próprios, na comodidade de 
casa, para poupar algum dinhei-
ro e livrar o animal de tão temida 
visita ao veterinário. Mas é impor-
tante que o cachorro vá às visitas 
periódicas obrigatórias, para se 
manter saudável e forte por mui-
tos anos.

Por que deve cortar
as unhas do seu cachorro?
Se já conferiu as patas do seu 

cachorro, deverá ter observado 
que na planta das patas contam 
com almofadas sobre as quais 
suportam todo o seu peso ao 
caminhar. As unhas do cachorro 
nunca deverão ultrapassar es-
sas almofadas, porque quando o 
fazem, impedem-no de camin-
har corretamente, provocando 
a torção dos dedos para tentar 
apoiar no solo as almofadas. Além 
disso, pouco a pouco irão adotan-
do posturas estranhas que podem 
desenvolver problemas graves 
nas suas patas.

Além de causar problemas 
de saúde por não poder apoiar 
as patas corretamente, o fato de 
não cortar as unhas a um cachor-
ro também pode supor o apareci-
mento de feridas no quinto dedo, 
visto que ao crescer acabará pen-
etrando a pele. Por isso, cortar as 
unhas a um cachorro de forma 
regular representa um dos cuida-
dos básicos.

Com que frequência 
e deve cortar as unhas?
Depois de saber a importân-

cia de manter a saúde das suas 
unhas e de saber quando começar, 
é possível que se questione sobre 
a frequência de as cortas para evi-
tar que os problemas anteriores 
apareçam no seu cachorro. Mas 
a verdade é que não existe um 
período específico, uma vez que 
cada raça de cachorro apresenta 
um ritmo de crescimento específ-
ico. Da mesma forma, em função 
do tipo de exercício que o cachor-
ro realizar as unhas lixam-se de 
forma natural e, por conseguinte, 
não precisam de ser cortadas com 

Dicas para cortar as unhas 
do cachorro em casa

tanta regularidade.
No geral, as raças caninas 

toy e pequenos têm um ritmo de 
crescimento muito mair que o 
das raças de cachorros médias, 
grandes e gigantes. Se o seu com-
panheiro peludo é um Chihuahua 
ou um Yorkshire, por exemplo, 
é provável que deva cortar as 
unhas a cada duas ou três sema-
nas aproximadamente, enquanto 
que se desfruta da companhia de 
um Boxer, uma vez por mês será 
suficiente. O que se deve ter cla-
ro é que as unhas dos cachorros 
nunca deixam de crescer e, por 
isso, deverá revisá-las todas as 
semanas e cortá-las quando ob-
servar que chegou o momento de 
o fazer.

 
O que preciso para cortar
as unhas do meu cachorro?
Para poder cortar as unhas 

a um cachorro em casa sem o 
magoar, é indispensável usar os 
utensílios adequados. Existe à 
venda uma grande variedade de 
tesouras para cortar as unhas do 
seu cachorro, com diferentes for-
mas e tamanhos. No entanto, as 
mais utilizadas são as seguintes:

Tesoura comum
Este tipo de tesoura para cor-

tar as unhas dos cachorros conta 
com uma forma similar às tesouras 
para humanos, mas adaptando as 
lâminas às unhas destes animais. 
Além disso, alguns modelos incor-
poram um pequeno espaço para 
facilitar o movimento. Para as uti-
lizar deve apenas segurar a unha 
pela zona adequada e exercer a 
força necessária para a cortar de 
forma rápida e limpa.

Na hora de escolher este 
tipo de tesoura deverá verificar 
o tamanho da mesma e escolher 
a que melhor se adeque ao tama-
nho do seu cachorro. Embora 
possa consegui-las para todas as 
raças, a tesoura comum costu-
ma ser mais recomendada para 
cachorros toy ou pequenos, visto 
que não é necessário exercer um 
elevado grau de força na hora de 
cortar as unhas do cachorro.

Tesoura guilhotina
Este tipo de tesoura para 

cães tem um buraco para facili-
tar a tarefa de cortar as unhas do 
cachorro. Para a usar, tem de in-
troduzir a unha no orifício e situar 
a tesoura na altura adequada para 
cortar. A vantagem desta tesoura 

em relação à anterior é que nos 
permite exercer um maior grau 
de força ao cortar sem nenhum 
tipo de dificuldade. Desta forma, é 
mais recomendada para cortar as 
unhas de cachorros grandes, ou 
com as unhas mais grossas.

Como cortar as unhas
pretas de um cachorro
Quando as unhas do cachorro 

são transparentes, ou semitrans-
parentes, é fácil identificar a parte 
que sobra e cortar sem chegar a 
tocar no tecido vivo. No entanto, 
quando as unhas são completa-
mente pretas, é impossível iden-
tificar esse tecido. Por isso, para 
evitar cortá-lo e magoar o animal, 
tem duas opções:

Cortar a unha pouco a pou-
co: comece cortando apenas a 
ponta da unha do seu cachorro e 
observe o seu interior, se estiver 
completamento branco, pode cor-
tar mais uns milímetros, enquanto 
que se vir um ponto preto, deverá 
parar porque o tecido se encontra 
logo depois.

Cortar a unha ao nível do 
solo: com o cachorro de pé, colo-
que-se de forma a poder cortar a 
sua unha sem a necessidade de 
levantar a sua pata. Desta forma, 
poderá observar a parte que so-
bra que deve cortar e proceder ao 
corte.

Cortou mais do que devia,
o que fazer?
Por vezes pode acontecer o 

seu cachorro se mexer mesmo 
no momento de realizar o corte, 
ou por a sua unha ser preta, cor-
tamos mais do que devíamos e 
começou a sangrar. Se isto acon-
tecer, a primeira coisa que deverá 
fazer é manter a calma. Depois, o 
mais rápido e eficaz é pegar numa 
gaze limpa, umedecê-la com água 
oxigenada e limpar a unha, tan-
to para desinfetar a ferida como 
para parar o sangramento. Se ti-
ver gluconato de clorexidina em 
casa, o melhor será optar por 
utilizá-lo porque consegue desin-
fetar sem irritar a pele do animal.

O ideal é ter à mão os pro-
dutos desinfetantes antes de 
começar a cortar as unhas ao 
cachorro para poder agir o quan-
to antes em caso de acidente.

E se for impossível para você 
cortar as unhas do seu cachorro, 
consulte o veterinário ou cabe-
leireiro canino para ser um espe-
cialista a levar a cabo esta tarefa. 
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As tendências de maquiagem 
variam bastante de acordo com 
a estação e já é esperado que as 
makes do verão sejam mais vi-
brantes e coloridas que as usadas 
no inverno.Para 2019, as tendên-
cias estão ainda mais cheias de 
vida e brilho que o normal.

Se você ama criar aquelas 
makes super coloridas, aproveita 
que o estilo tá super em alta para 
o verão de 2019. Quer saber tudo 
o que vai ser tendência nessa es-
tação para já começar a investir 
no visual? Então vem conferir 
que a gente conta as principais 
tendências de maquiagem para o 
verão.

 
O gloss labial está de volta
Essa tendência fez muito 

sucesso nos anos 90 e talvez 
você já seja uma velha conheci-
da do gloss labial. Se você amava 
os lábios cheios de brilho, temos 
uma boa notícia para você: eles 
estão super em alta para o verão 
de 2019. Pode apostar no gloss 
para dar um brilhinho para a boca 
ou por cima do batom para um 
visual bem poderoso.

Aposte nas
maquiagens metalizadas
Não é apenas com o gloss 

que o brilho ganhou destaque 
nas makes para essa estação. As 

makes metalizadas - que já estão 
em alta faz um tempinho - pro-
metem continuar fazendo muito 
sucesso no verão. Pode apos-
tar na tendência com sombras 
metalizadas ou com aquele ba-
tom metálico super marcante.

Cílios com efeito leque
estão em alta
Agora falando dos olhos, a 

tendência para 2019 são os cíli-
os poderosíssimos. Se você ama 
arrasar na make com um olhar 
inesquecível, pode caprichar na 
máscara de cílios. A estação traz 
o melhor dos dois mundos, com 
cílios que unem um super volume 
e o máximo de alongamento para 
criar aquele efeito leque maravil-
hoso.

Delineado gatinho
bem poderoso
É verdade que o delineado 

gatinho não é exatamente uma 
novidade. Ele já faz sucesso há 
décadas e é um dos maiores clás-
sicos de make. A novidade é que 
no verão 2019 eles voltam com 
um estilo bem anos 60. Ou seja, 
pode apostar no delineado gatin-
ho bem impactante, sem medo de 
ser feliz.

Pode se jogar no blush
sem medo

O blush andou meio deixado 
de lado nas últimas temporadas, 
sendo substituído pelo pó bronz-
eador. Agora, ele volta com tudo 
para deixar as maçãs do rosto 
mais coradas e rosadinhas. Se 
você é daquelas que não abrem 
mão de brilho, boa notícia: o blush 
fica lindo com o iluminador bem 
poderoso.

Olhos com sombra
bem colorida
Já que é para adicionar mais 

cor às makes, não dá para não 
falar das sombras coloridas, né? 
Elas já têm feito sucesso em 
2018, com cores como o rosa e o 
amarelo. Para o verão, as apostas 
são o azul bem intenso - conhe-
cido como hyper blue - e, é claro, 
o coral vibrante que é a cor de 
2019.

Que tal investir
na make neon?
Além das sombras coloridas, 

a maquiagem neon também está 
de volta. Ela já fez muito suces-
so nos anos 2000, mas acabou 
sendo deixada de lado. Agora, a 
tendência voltou com tudo! Ela 
pode aparecer nas sombras super 
coloridas e também nos batons 
bem vibrantes.

Dá pra usar a tendência da 
forma que preferir.

Tendências de maquiagem para primavera-verão 


