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O que fazer para ajudar um 
amigo com depressão? 
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Pequenas atitudes que podem fazer toda diferença 
como: não julgar os motivos, não minimizar a dor que 
ele está sentindo e manter-se sempre em contato. 
Além de acompanhamento médico, há muito a fazer 
para ajudar uma pessoa deprimida
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Você é levado a analisar como 
deseja lidar com os investimentos e 
com a ajuda de outras pessoas. É im-
portante esgotar todos os conflitos ex-
istentes para que possa seguir de uma 
forma mais plena e feliz com as suas de-
cisões financeiras. O autoconhecimento 
é um fator importante para desenvolver 
o sentido de valor em sua vida. Busque 
entender as experiências que tocam 
partilhas, heranças, pensão, pagamento 
de contas, aposentadoria, financiamen-
to e qualquer investimento que envolve 
os recursos de outras pessoas. Uma 
visão diferente é essencial para obter 
soluções.

A Lua Cheia traz destaque para o 
relacionamento, para parcerias e para 
sociedades. É uma semana em que os 
conflitos existentes com uma pessoa 
devem ser sanados e encarados de 
outra forma. A pessoa tocada estará 
disposta a criar novos movimentos 
para viabilizar ideias e projetos pes-
soais. Por outro lado, a sua postura será 
necessária para ajudá-lo a impulsionar. 
Entretanto se existir conflitos, isso pode 
ser barrado, portanto, busque avaliar as 
necessidades de troca e cooperação 
com uma pessoa que é importante para 
o seu desenvolvimento. A flexibilidade 
vai ajudá-lo a tomar decisões interes-
sante para ambos. 

Haverá a possibilidade de perce-
ber melhor as necessidades de pes-
soas queridas e decisões construtivas 
para fortalecer os laços existentes. 
Você está numa fase nova, em que 
sente a necessidade de se libertar de 
situações que o oprimem. É por esse 
mesmo motivo que você estará dis-
posto a desenvolver os laços e a pro-
mover decisões construtivas, sejam 
para as relações em família, sejam 
para administrar os bens materiais, 
principalmente investimentos desti-
nados ao imóvel. É necessário avaliar 
os conflitos que afetam a família.

Nesta semana, a Lua Cheia abre 
a você novas oportunidades para de-
senvolver os seus talentos, com foco 
no lazer. Você está mais animado para 
realizar atividades com amigos, com 
filhos e também com a pessoa amada. 
O céu colabora para a realização de 
cursos e de viagens. Você vai encontrar 
motivações para conduzir os seus in-
teresses pessoais. Ficam em destaque 
o desenvolvimento dos filhos e o cam-
po amoroso. Ser feliz é uma questão 
de postura e de coragem para guiar os 
seus planos. É uma semana ótima para 
namorar e focar em passeios ou ativi-
dades a dois.

A Lua Cheia traz destaque para o 
trabalho e o desenvolvimento de sua 
rotina. Fica em destaque os colabora-
dores, prestadores de serviços e o am-
biente de trabalho. A Lua Cheia pede 
de você novas posturas e decisões 
construtivas para um futuro promissor 
profissional. É uma semana para dar 
passos corajosos e ousados para de-
senvolver todo o seu potencial. Busque 
avaliar os seus conflitos internos e 
mudar hábitos nocivos para o seu de-
senvolvimento. O seu maior inimigo é 
você mesmo, que bloqueia a criação de 
novas bases, mais favoráveis para sen-
tir-se realizado e produtivo.

 É uma semana ótima para viajar 
e estudar. Você vai se sentir motivado 
a expressar aquilo em que acredita, 
além de compartilhar informações e 
conhecimento. O céu aponta atitudes 
favoráveis vindas de uma pessoa im-
portante para o seu desenvolvimento. 
Se for casado, o cônjuge passa por uma 
semana positiva para desenvolver seus 
próprios planos e expor as suas ideias 
para pessoas colaborativas. Indepen-
dentemente de ser casado ou não, é 
uma semana ótima para fazer contatos 
e ampliar o meio social. É uma semana 
mais leve para o amor. A pessoa amada 
estará disposta a se expressar.

Nesta semana, a Lua Cheia pede 
que você olhe para os investimentos de 
uma forma mais assertiva e corajosa. O 
céu aponta novas decisões no trabalho 
ou para ampliar as possibilidades de 
ganhos. Os recursos compartilhados 
também estão em foco, entretanto 
você será levado a encarar as verda-
deiras possibilidades que vêm do seu 
próprio esforço e trabalho. É necessário 
avaliar as condições materiais a curto 
prazo. Tenha atenção com os impul-
sos, mas é hora de agir de uma forma 
inteligente na administração dos recur-
sos materiais e do rumo profissional.

A Lua Cheia desta semana traz 
destaque para estudos, viagens longas 
e desenvolvimento de suas crenças. É 
uma semana maravilhosa para tomar 
decisões assertivas sobre os seus inter-
esses e para o seu processo de autode-
senvolvimento. Para que possa ter um 
melhor aproveitamento dos cursos, das 
ideias e dos projetos que movimentam 
as suas crenças é necessário amadure-
cer e deixar as tarefas em dia com um 
grupo de pessoas. As responsabilidades 
são altas, mas não existe outro jeito de 
crescer e de desenvolver todo o seu po-
tencial.

Nesta semana, você será levado a 
olhar para os seus projetos e a colocar 
as ideias em movimento com pessoas 
próximas. A Lua Cheia amplia as pos-
sibilidades de crescimento e de desen-
volvimento com amigos, além de trazer 
destaque a ideias que estavam guar-
dadas na gaveta. É uma semana ex-
celente para compartilhar informações 
com pessoas que estão envolvidas ou 
que podem colaborar com o desen-
volvimento do seu projeto. A Lua Cheia 
também amplia viagens e estudos. As 
únicas exigências são o esforço e as re-
sponsabilidades envolvidas, que devem 
ser guiadas com sabedoria.

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.

 É importante entender que está 
adentrando um novo ciclo, e isso pode 
gerar incertezas sobre os resulta-
dos futuros. Se o seu desejo é manter 
segredo em relação às suas decisões 
profissionais, tome cuidado, porque 
nesta semana você ficará exposto e 
todos perceberão as suas intenções. A 
autoestima e a consciência estão guian-
do as suas ideias, o que é essencial para 
obter bons resultados. O céu também 
colabora com decisões financeiras e lhe 
traz novas possibilidades para investir 
e administrar os recursos materiais. É 
imprescindível fortalecer a autoestima.

A Lua Cheia deixa em destaque 
as necessidades do relacionamento e 
pede de ambos novas posturas. Se es-
tiver sozinho, é uma semana para per-
mitir a entrada de novas experiências, 
então você vai se sentir motivado a 
conduzir atividades com foco no lazer e 
no entretenimento. É uma semana im-
portante para permitir que a felicidade 
entre, mas é imprescindível adotar pos-
turas diferentes. Reflita sobre as suas 
verdadeiras necessidades e não entre 
em conflito com o novo. É uma semana 
importantíssima para definir situações 
no relacionamento.

 Você está numa fase de cresci-
mento na forma de direcionar o tra-
balho e a rotina. É uma semana produ-
tiva e com excelentes resultados para 
dar direção aos planos. O céu lhe traz 
consciência sobre relações que são 
nocivas e que precisam ser renovadas. 
Você está passando por um processo 
de cura importante para desenvolver 
uma relação saudável com os filhos e 
também no campo amoroso. O lema da 
semana é soltar para reconstruir novas 
relações e um novo estilo de vida. No-
vos hábitos estão sendo colocados em 
prática.

Lurdes apoia Érica, que sofre com 
o fim do namoro com Raul. Sandro 
questiona Raul sobre Vitória. Leila ma-
nipula Magno, que a pede em namoro. 
Sandro conta para Vitória que Raul se 
separou. Orientado por Lucas, Nuno 
sonda Danilo sobre o restaurante de 
Thelma. Marina desabafa com Betina, 
que a leva para as aulas de dança de 
Durval. Danilo incentiva Thelma a vend-
er o restaurante para Nuno, sem saber 
que o verdadeiro comprador é Álvaro. 
Lurdes repreende o comportamento de 
Ryan. Magno comenta com Leila que 
deseja descobrir quem o denunciou 
para a polícia. Álvaro dispensa Estela. 
Nuno entrega o contrato do restaurante 
de Thelma para Álvaro. Raul e Vitória se 
beijam. Lurdes descobre que Eunice é 
irmã de Kátia. Eunice garante a Lurdes 
que encontrará os papéis que Tânia ten-
tou queimar. Thelma fica radiante com 
a decisão de Danilo e Camila. Daniel 
convida Miranda para um novo encon-
tro. Matias decide terminar o namoro 
com Tracy. Vitória ajuda Miguel e Davi 
a recolher provas contra a PWA, e Lucas 
registra. Verena aceita voltar para casa 
com Álvaro. Estela liga para Álvaro, que 
disfarça. Matias vê Miranda com Daniel. 

Alexia/Josimara explica seu plano 
para a fuga. Dominique entrega a Ren-
zo uma maleta de dinheiro como rec-
ompensa pelo trabalho do sobrinho 
no México. Lúcia demonstra preocu-
pação com Renzo. Renatinha investe 
na aproximação com Rafael. Júnior 
tenta tranquilizar Agnes, que sofre pela 
morte de Kyra. Tarantino consola Bia. 
Alexia/Josimara pensa em trabalhar 
como secretária na empresa de Rafael, 
e sugere que Kyra/Cleyde seja babá 
dos filhos de Alan. Alexia/Josimara 
pontua que Luana/Fiona não é conhe-
cida no Brasil e, por isso, não precisará 
se esconder de ninguém. Graziela pede 
a Alan para contar a Ignácio sobre a 
suposta morte de Alexia. Bia revela a 
Tarantino que a família não sabe que ela 
está treinando. Luna/Fiona consegue 
avisar a Juan que está viva. Micaela diz 
a Verônica que não tem a confiança de 
Hugo. Helena fica sabendo da possibil-
idade de Téo ficar paraplégico.

Lola decide ir até o hospital atrás 
de Carlos. Alfredo se revolta com o esta-
do do irmão. Inês tem um mau pressen-
timento, e Afonso ampara a filha. Lola 
pede que Alfredo avise a Julinho e Inês 
sobre o estado de Carlos. Carlos pas-
sa mal, e os médicos o acodem. Todos 
descobrem que Carlos foi atingido, e 
Adelaide, Afonso e Inês seguem para o 
hospital. Adelaide conforta Alfredo, que 
se culpa pelo estado do irmão. Carlos 
se despede de Lola, Isabel e Alfredo, e 
pede que o irmão prometa cuidar da sua 
família. Inês chega ao hospital. Carlos 
não resiste e morre. Lola fica desola-
da com a morte de Carlos e Afonso se 
penaliza com seu estado. Toda a família 
sofre a perda de Carlos. Justina tem 
uma lembrança de seu pai e Adelaide se 
interessa. Emília obriga Justina a tomar 
medicações. Inês afirma a Afonso que 
está se sentindo como uma viúva. Al-
fredo promete mudar para ajudar Lola. 
Julinho chega para o velório do irmão. 
Clotilde confidencia com Durvalina suas 
questões sobre a gravidez secreta.

BBB20: Gabi e Guilherme se beijam 
após declaração de amor

E já temos o segundo 
beijo do “BBB 20”. Durante 
a festa na madrugada des-
ta quinta-feira (06), Gabi 
e Guilherme finalmente se 
declararam um ao outro e 
deram um beijão na cozinha 
da casa – que foi comemora-
do e até aplaudido pelos out-
ros brothers.

No meio da festa, a can-
tora pediu para Gui acom-
panhá-la até a casa. Lá den-
tro, com menos barulho e 
mais iluminação, ela decidiu 
se declarar ao boy. “No meio 
de tanta maldade e de tan-

ta guerra, eu consegui me 
apaixonar por você”, der-
reteu-se a sister. Gui logo a 
abraçou e a chamou de linda. 
Os dois ficaram abraçados, 
enquanto Gabi se mostrava 
indignada por ter se apaix-
onado “em tão pouco tem-
po”. “Eu também. Tava es-
perando. Vai ver que vai ser 
diferente com você”, respon-
deu o líder da semana.

Foi aí que eles, finalmente, 
se beijaram, arrancando gri-
tos de comemoração e até 
aplausos dos outros confina-
dos que assistiram à cena.
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agenda

No dia 8 de fevereiro, das 
14h às 16h, a Fundação Casa 
das Artes recebe o Workshop 
com Thiago Di Luca sobre seu 
novo material pedagógico, o 
jogo Musicards, que foi com-
posto especialmente para o 
desenvolvimento da musical-
idade de crianças e jovens.

O jogo apresenta 30 car-
tas com desafios musicais 
a serem vencidos pelas cri-
anças, divididas em 4 catego-
rias diferentes: ritmo, movi-
mento, canto e improvisação. 
Cada canção possui 2 cartas 
com desafios diferentes entre 
si, que podem ser assistidos 
no formato de vídeo com a 
leitura de um QR CODE pre-
sente em cada carta. O mate-
rial vem acompanhado ainda 
de um tabuleiro, aonde os 
participantes vão avançando 

Quem participar do 
'Jantar sob as Estrelas' que 
ocorre nessa sexta-feira 
(07), em Bento Gonçalves 
poderá, além de apreciar o 
melhor da gastronomia lo-
cal, visitar o lounge que Ex-
poBento e Fenavinho estão 
preparando para receber a 
comunidade. O ponto de in-
teração com o público será 
identificado por um banner 
iluminado, mostrando os 
logotipos da feira e da festa, 
e reserva atrações especiais 
como a presença animada 
do mascote da festa, o bo-
nachão e divertido Tasta Vin, 
bem como a distribuição de 
balões personalizados para 
as crianças.

Convidando os partici-
pantes a entrarem no clima 
da festa, a Fenavinho enal-
tece seu produto-símbolo de 
forma especial: um camin-
hão abastecido com vinho 
será utilizado para distribuir 
doses da bebida ao público, 
alimentando a expectativa 
para a programação do Vin-
ho Encanado, que neste ano 
ocorre nos dias 16, 17, 23, 
24, 30 e 31 de maio, na Via 
Del Vino, no centro de Bento 
Gonçalves.

ExpoBento e Fenavinho promovem encontro
no Jantar Sob as Estrelas

No lounge, o público 
poderá conhecer mais de-
talhes sobre as atrações da 
30ª ExpoBento, maior feira 
multissetorial de compras e 
entretenimento do país que 
ocorre de 05 a 14 de junho no 
Parque de Eventos de Bento 
Gonçalves, e a programação 
completa da 17ª Festa Na-
cional do Vinho. Além do Vin-
ho Encanado, a Fenavinho 
terá os Desfiles Alegóricos, 
dias 17 e 31 de maio, e a Vila 
Típica, em período concomi-
tante ao da ExpoBento.

O 'Jantar Sob as 
Estrelas' ocorrerá a partir 
das 19h30min, no corredor 
gastronômico da cidade, 
área compreendida pela 
Rua Herny Hugo Dreher e 
pela Avenida Planalto. Gas-
tronomia, cultura regional 
e atrações artísticas fun-
dem-se numa programação 
em que a convivência comu-
nitária e os prazeres da mesa 
sã o grande destaque. Neste 
ano, haverá apresentações 
da Orquestra de Teutônia, 
do grupo 'Os Gaudérios e 
da Trupe Circense – pro-
gramação cultural da qual 
ExpoBento e Fenavinho são 
apoiadoras. 

Educador musical  apresenta  jogo pedagógico em encontro
com crianças na Casa das Artes

casas, na medida em que vão 
realizando os desafios music-
ais.

Ainda, o jogo vem acom-
panhado com um “código 
passe” para o download das 
14 canções gravadas. Este 
código passe também dá 
acesso a um ambiente da web 
destinado a educadores, com 
materiais complementares 
como: partituras, vídeos de 
auxilio ao professor e materi-
ais escritos.

O Workshop é voltado 
para educadores musicais, 
professores de educação in-
fantil e séries iniciais do ensi-
no fundamental, educadores 
em geral, teatro, dança e in-
teressados em música/de-
senvolvimento infantil. Não é 
necessário ter conhecimento 
teórico musical.

Thiago Di Luca é com-
positor e educador musical, 
oriundo de Porto Alegre, RS. 
Atua a mais de 10 anos como 
educador musical, tendo tra-
balhado com crianças e jov-
ens com idades entre 0 até 
17 anos. Tem seu trabalho 
voltado para a pesquisa de 
manifestações musicais pop-
ulares rurais e urbanas do 
sul do Brasil e de diversas 
regiões do mundo. Atua como 
professor no colégio Montei-
ro Lobato (Porto Alegre) e no 
curso de pós-graduação em 
Música, Ensino e Expressão 
da Universidade FEEVALE, 
Novo Hamburgo, RS.

Serviço
Quando: 8 de fevereiro
Horário: 14h às 16h
Onde: Casa das Artes



///  Trends  ///  Gazeta   /// 07 de fevereiro de 2020

comportamento

Quando um amigo ou fa-
miliar está deprimido, o que 
pode ser feito para ajudá-lo 
a sair da depressão são pe-
quenas atitudes que podem 
fazer toda diferença como 
não julgar os motivos dele, 
não minimizar a dor que ele 
está sentindo e manter-se 
sempre em contato. 

Algumas outras dicas 
que podem ajudar a conviver 
com uma pessoa deprimida, 

Como ajudar um amigo a sair     da depressão?
para ajudá-la a sair da de-
pressão, são:

Entenda o que
é depressão 
A depressão é um dis-

túrbio emocional que pre-
cisa de tratamento médico, 
porque é necessário tomar 
remédios antidepressivos, 
sob indicação do psiquiatra 
ou neurologista, além de 
ser seguido com um psico-

terapeuta ou psicólogo, para 
poder conversar sobre os 
problemas a fim de curar a 
depressão mais rápido. Mas 
no dia a dia, uma boa conver-
sa com um amigo também 
pode contribuir para um dia 
melhor.

Durante uma crise de-
pressiva a pessoa tem mo-
mentos de altos e baixos e 
por isso é normal você ficar 
animado achando que seu 

amigo está melhorando e 2 
dias depois perceber que ele 
está novamente no fundo do 
poço. 

Essas alterações são nor-
mais e esperadas, mas ten-
dem a ser menos evidentes 
quando a pessoa está saindo 
da depressão.

Mostre sua
preocupação com
a dor do outro

Estar triste é diferente 
de estar com depressão, já 
que a tristeza é um senti-
mento normal de qualquer 
pessoa, sendo um estado 
desconfortável gerado por 
situações como um de-
sapontamento, lembranças 
desagradáveis ou o término 
de um relacionamento, por 
exemplo, que é passageiro e 
não precisa de tratamento.

Já a depressão é uma 
doença que afeta o humor, 
gerando tristeza profun-
da, persistente e despro-
porcional, que ultrapassa 
2 semanas, e que não tem 
um motivo justificável para 
acontecer. Além disso, a de-
pressão pode vir acompan-
hada de sintomas físicos 
adicionais, como diminuição 
da atenção, perda de peso e 
dificuldade em dormir, por 
exemplo.

Estas diferenças podem 
ser sutis, e até, difíceis de 
perceber, portanto caso a 
tristeza persista por mais de 
14 dias, é importante pas-
sar por uma avaliação méd-
ica, que poderá definir se 
há depressão e orientar um 
tratamento, que inclui o uso 
de antidepressivos e a real-
ização de sessões de psico-
terapia.

Apesar de compartil-
harem muitos sintomas 
semelhantes, a depressão 
e a tristeza apresentam al-
guma diferenças, que de-
vem ser observadas para 
uma melhor identificação.

Se acha que realmente 
pode estar com depressão, 
faça o teste a seguir e veja 
qual o seu risco:

Diferenciando a tristeza da depressão
1. Sinto que gosto de faz-

er as mesmas coisas de an-
tes? Sim ou não?

2. Dou risadas espontan-
eamente e me divirto com 
coisas engraçadas? Sim ou 
não?

3. Existem momentos 
durante o dia em que me sin-
to alegre? Sim ou não?

4. Sinto que tenho um 
pensamento rápido? Sim ou 
não?

5. Gosto de cuidar da 
minha aparência? Sim ou 
não?

6. Me sinto animado com 
coisas boas que estão por 
vir? Sim ou não?

7. Sinto prazer quando 
assisto um programa na tel-
evisão ou leio um livro? Sim 
ou não?

Depressão
devido ao luto
É importante diferenciar 

a depressão devido a um 
caso de luto, após perda de 
algo ou alguém querido, pois 
esta é uma situação que pode 
apresentar tristeza profunda 
que persiste por vários me-
ses ou até 1 ano, mas que, 
tem uma justificativa, tem 
sentimentos oscilatórios e 
que pioram com a lembrança 
da perda. Apesar do luto ser 
uma resposta de adaptação 
à perda, a pessoa pode não 
conseguir se recuperar, sen-
do muito comum que o luto 
vire persistente e se torne 
uma depressão, mas isso só 
caracteriza a depressão se a 
pessoa morreu há mais de 1 
ano. 

Como confirmar

TRISTEZA DEPRESSÃO
Tem um motivo justificável, e a pessoa sabe 
por que está triste, podendo ser um desapon-
tamento ou um fracasso pessoal, por exemplo

É temporária, e diminui à medida que o tem-
po passa ou a causa da tristeza se afasta

Há sintomas de vontade de chorar, sentimen-
to de impotência, desmotivação e angústia.

Não tem uma causa que justifique os sintomas, 
sendo comum a pessoa não saber o motivo da 
tristeza e achar que tudo está sempre ruim. A 
tristeza é desproporcional aos acontecimentos

É persistente, dura a maior parte do dia 
e todos os dias por, pelo menos, 14 dias

Além dos sintomas de tristeza, há perda do in-
teresse por atividades agradáveis, energia di-
minuída, além de outros, como pensamento 
suicida, baixa auto-estima e sensação de culpa

a depressão
Para estar deprimida, a 

pessoa deve ter pelo menos 
2 dos seguintes sintomas 
principais de depressão, du-
rante mais de 14 dias:

Humor deprimido que 
seja anormal para aquela pes-
soa, mantido por pelo menos 
2 semanas, presente durante 
a maior parte do dia, quase 
todos os dias, e que não é 
influenciado pelas circun-
stâncias; perda de interesse 
ou prazer por atividades que 
normalmente são agradáveis; 
sensação de fadiga e energia 
diminuída. 

Outros sintomas se-
cundários muito comuns na 
depressão incluem: perda da 
confiança ou auto-estima; 
sentimentos de culpa ex-
cessiva ou auto-reprovação; 
problemas de sono, principal-
mente insônia, em que a pes-
soa acorda no meio da noite 
e não volta a adormecer, ou 
sonolência excessiva; pensa-
mento recorrente de morte 
ou suicídio ou qualquer 
comportamento suicida; di-
minuição da concentração 
ou capacidade de pensar, 

havendo indecisão; dxcesso 
de agitação ou lentificação 
na realização das atividades; 
alteração do apetite, com 
diminuição ou aumento de 
peso; perda do desejo sexual; 
depressão pior pela manhã; 
perda de peso (5% ou mais 
do peso corporal no último 
mês); irritabilidade e ansie-
dade excessivas.

O diagnóstico de de-
pressão pode ser feito por 
um médico, de preferência 
psiquiatra ou por um psicólo-
go, que pode classificar a de-
pressão de acordo com a sua 
gravidade, que varia com a 
quantidade de sintomas pre-
sentes. 

Como é feito o
tratamento
da depressão 
O tratamento para de-

pressão é feito com o uso de 
medicamentos antidepres-
sivos recomendados pelo 
psiquiatra e a realização 
de sessões de psicoterapia, 
geralmente, feitas semanal-
mente com um psicólogo.

O uso do antidepressi-
vo não causa dependência e 

deve ser usado enquanto for 
necessário para que a pessoa 
seja tratada. Geralmente, seu 
uso deve persistir por, pelo 
menos, 6 meses a 1 ano após 
melhora dos sintomas e, se 
houve um segundo episódio 
de depressão, recomenda-se 
usar por, pelo menos, 2 anos. 

Já nos casos graves ou 
que não melhoram, ou após 
o terceiro episódio de de-
pressão, deve-se consider-
ar usar o medicamento para 
a vida inteira, sem maiores 
complicações devido ao uso 
prolongado.

No entanto, é preciso le-
var em consideração que para 
melhorar a qualidade de vida 
da pessoa não basta somente 
tomar remédios ansiolíticos 
e antidepressivos, sendo im-
portante ser acompanhado 
por um psicólogo. As sessões 
podem ser realizadas 1 vez 
por semana até que a pes-
soa fique totalmente cura-
da da depressão. Praticar 
exercícios, encontrar novas 
atividades e buscar novas 
motivações são orientações 
importantes e que ajudam a 
sair da depressão.

Não importa o motivo 
que tenha deixado seu ami-
go deprimido, a melhor for-
ma de demostrar que você 
se preocupa é perguntar 
como ele está, como tem se 
sentido nos últimos dias e 
quais são as tarefas que pre-
cisa cumprir, por exemplo. 

De forma prática você 
pode se oferecer para ajudar 
com os deveres de casa ou 
afazeres diários.
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Como ajudar um amigo a sair     da depressão?
Tenha tempo
para estar junto
É normal uma pessoa 

deprimida querer se afastar 
dos outros e preferir ficar 
trancada sozinha no quar-
to, dormindo a maior parte 
do tempo. Essa é uma ten-
tativa de fuga da realidade, 
mas que não funciona como 
forma de tratamento. Você 
pode se oferecer para ir na 
casa dele ou para se encon-
trarem para ir num local cal-
mo, em onde possam estar 
em contato com a natureza.

Uma pessoa deprimida 
não gosta de muito barulho, 
nem de estar muito próximo 
de outras pessoas, mas es-
tar um parque onde tenha 
árvores e grama, pode ser 
um bom momento para de-
sanuviar a mente e conver-
sar um pouco.

Entenda seus
sentimentos 
Quando uma pessoa está 

deprimida e alguém pergun-
ta se está tudo bem, pode 
ser que a resposta seja uma 
enxurrada de problemas e 
você não tem a obrigação de 
resolver nenhum deles. Uma 
boa postura nesse momen-
to, é saber dizer palavras de 
conforto como 'sinto muito', 
ou 'eu imagino o tamanho da 
sua dor'. Ser sincero é tudo 

o que um amigo deprimido 
deseja, mas isso nem sem-
pre é fácil para ele.

As conversas são im-
portantes, mas também não 
precisa ter medo de peque-
nos períodos de silêncio. 
Um abraço ou uma lágri-
ma de solidariedade podem 
ser a mais bela expressão 
de amor que poderá dar ao 
seu amigo, sendo por vezes, 
mais válidas que palavras 
ao vento como 'você vai sair 
dessa'. Ser compreendido é 
um dos maiores desejos de 
qualquer pessoa que esteja 
enfrentando uma depressão.

Mantenha-se
em contato
As redes sociais podem 

ser muito superficiais e por 
vezes as frases são mal inter-
pretadas, por isso o melhor 
momento para conversar é 
tendo tempo para estar lado 
a lado. Mas ao longo do dia 
poderá enviar mensagens de 
voz, emoticons ou pequenas 
mensagens escritas pelo 
messenger ou whatsapp, por 
exemplo.

Leve comida para ele 
Uma pessoa em de-

pressão pode ficar tarada 
pela comida e passar o dia 
todo comendo tudo o que 
vê pela frente ou pode sim-

plesmente passar o dia sem 
comer absolutamente nada. 
Nenhuma das 2 opções é 
saudável, por isso você pode 
levar um sanduíche saudáv-
el com pão integral, queijo 
branco, tomate e folhas de 
manjericão frescas, por ex-
emplo.

Os alimentos ricos em 
triptofano são excelente 
opções para ajudar qualquer 
pessoa a sair da pressão. 
Bons exemplos são tomate, 
banana e nozes, mas você 
pode ver  uma lista com-
pleta abaixo. O consumo da 
biomassa de banana verde 

constitui um ótimo remédio 
caseiro para depressão. Bas-
ta colocar cerca de 5 banan-
as verde numa panela de 
pressão, cobrir com água e 
deixar cozinhar por cerca 
de 10 minutos. Depois deve-
se descascar as bananas e 
batê-las no liquidificador 
acrescentando uma quan-
tidade mínima de água. A 
seguir coloque este 'purê' de 
banana verde em forminhas 
de gelo e guarde no conge-
lador ou freezer. Acrescente 
1 cubinho desta biomassa de 
banana verde em cada uma 
das refeições.

Caminhe com ele
Uma caminhada de meia 

hora ao ar livre, especial-
mente quando o sol está 
ameno, é uma excelente 
forma de encontrar tem-
po para conversar e mel-
horar a auto-estima dele. Os 
benefícios de uma camin-
hada incluem a liberação de 
serotonina na corrente san-
guínea e vai fazer os dois 
se sentirem bem. Quando 
estiverem caminhando seja 
gentil mas não deixe seu 
amigo deprimido ficar ol-
hando só para o chão.

Alimentos como espina-
fres, banana, tomate e noz-
es são alguns dos alimentos 
que podem ajudar a sair da 
depressão, pois vão comple-
tar o tratamento ajudando a 
aumentar os níveis de sero-
tonina no sangue, um hormô-
nio do cérebro responsável 
pela felicidade, bem-estar, 
sensação de prazer e estabi-
lidade emocional.

Em pessoas com de-
pressão os níveis deste 
hormônio geralmente en-
contram-se extremamente 
baixos, sendo essencial para 
o tratamento da depressão 
ajudar o corpo a aumentar a 
produção deste hormônio.

Banana e Abacate
A banana e o abacate 

Alimentos que ajudam a sair da depressão
são alimentos que ajudam a 
aumentar os níveis de Sero-
tonina no corpo, pois são al-
imentos ricos em triptofano, 
um aminoácido que ajuda 
a formação de serotonina e 
que proporciona uma sen-
sação de bem-estar. Este 
alimentos devem ser con-
sumidos logo pela manhã 
se possível, para que o seu 
efeito se prolongue durante 
o dia.

Abacaxi e Ameixa
O abacaxi e a ameia são 

outros dois alimentos ricos 
em triptofano, que auxiliam 
na formação de serotonina 
no corpo, ajudando a reduzir 
a intensidade dos distúrbios 
do humor e emocionais, car-
acterísticos dos estados de-

pressivos.
Além disso, o abacaxi é 

um alimento rico em água 
e que facilita a digestão e a 
ameixa um alimento rico em 
fibras que funciona como 
laxante natural, o que faz 
com que estes alimentos 
ajudem a regular o intes-
tino, evitando a prisão de 
ventre. A prisão de ventre 
é um problema que pode 
afetar as pessoas com de-
pressão, uma vez que existe 
a tendência para a perda de 
peso, sendo algumas vezes a 
alimentação menos saudáv-
el e menos equilibrada.

Tomate
O tomate é um excelente 

alimento que ajuda a aumen-
tar os níveis de Serotonina 

e a combater a depressão, 
além de ser um alimento 
rico em licopeno e antioxi-
dantes, que ajuda a promov-
er o bem-estar psicológico 
e a saúde física. Além dis-
so, alguns estudos indicam 
também que o tomate ajuda 
a prevenir o aparecimento 
da depressão e dos sintomas 
depressivos.

Nozes
As nozes são um alimen-

to rico em triptofano e em 
ômega 6, o que faz com que 
ajudem na formação de ser-
otonina e que ajudem a mel-
horar o funcionamento do 
cérebro, contribuindo assim 
para a saúde mental.

Espinafre

O espinafre é um alimen-
to que ajuda a regular o hu-
mor, o sono e o apetite, o que 
ajuda a diminuir os sintomas 
da depressão, uma vez que 
entre os principais principais 
sintomas desta doença está 
o humor depressivo, a perda 
de apetite e problemas de 
sono como insônia.

Todos estes alimentos 
devem ir sendo ingeridos ao 
longo do dia, em pequenas 
porções e o seu consumo 
deve ser sempre acompan-
hado por um nutricionista. 
Além disso, o chocolate é 
outro alimento que aumen-
ta a produção de Seroto-
nina, proporcionando uma 
sensação de bem-estar e de 
prazer porém, deve ser con-
sumido com moderação.
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Luminária esterilizadora da Xiaomi 
pretende combater Coronavírus

Em mais uma tacada 
contra a epidemia de Coro-
navírus, a Xiaomi anunciou 
uma nova luminária esteri-
lizadora para ajudar na luta 
contra o vírus que tem as-
sustado o planeta. Ainda 
em fase de crowdfunding, o 
produto promete esterilizar 
o ambiente com raios ultra-
violeta.

Com visual simples e 
focada em portabilidade, a 
lâmpada da Xiaomi é mais 
uma tentativa da fabricante 
de lutar contra a crise do 
Novo Coronavírus. O dispos-
itivo está disponível em duas 
cores e é do tamanho de uma 
lata de refrigerante comum. 
O design da lâmpada lembra 
armadilhas para mosquitos 
utilizados em acampamen-
tos — mas o alvo da lâmpada 
é significativamente menor.

O grande segredo das 
lâmpadas da Xiaomi é a 
emissão de radiação ultravi-
oleta, comumente utilizada 
na medicina para esterilizar 
ambientes fechados. Com a 
técnica utilizada, a lâmpada 
da fabricante chinesa é ca-

paz de eliminar 99,9% das 
5 bactérias mais comuns 
do ambiente. Ela também 
elimina vírus que possam 
estar presos em roupas em 
um armário ou em outras 
superfícies de um cômodo.

Outras formas de uso 
incluem desinfectar banhei-
ros, remover mau cheiro de 
armários, geladeiras e mais.

Por questões de segu-
rança, o dispositivo entra em 
ação apenas 30 segundos 
após o acionamento, já que 
o local precisa ser evacua-
do antes da esterilização 
— que dura até 30 minutos. 

Acompanha uma bateria de 
700 mAh de íon de Lítio e 
recarga por USB. Essa ca-
pacidade garante até dois 
usos por carga completa.

Quatro dias de finan-
ciamento coletivo re-
sultaram em US$ 700 mil 
arrecadados, oriundos de 
84 mil consumidores an-
siosos pelo novo produto. 

A luminária deve 
começar a ser entregue a 
partir do dia 20 de feverei-
ro. Cada unidade custa 79 
yuan (US$ 11,25) e não há 
previsão para chegada em 
mercados fora da China.

Instagram terá emoji
de reações nas
mensagens diretas

O Instagram deve ganhar 
em breve um recurso bem 
interessante nas mensagens 
diretas. Além do tradicion-
al coração, os usuários vão 
poder responder às mensa-
gens com emoji de reações. 
Algo parecido com o que 
está disponível nos Stories 
da plataforma.

A informação foi revela-
da pela engenheira reversa 
Jane Wong em sua conta no 
Twitter. Segundo a especial-
ista, o recurso está disponív-
el apenas para colabora-
dores do Facebook, mas não 
deve demorar para chegar 
aos demais usuários da rede 
social.

Curiosamente, a novi-
dade é revelada poucos 
dias após o Twitter implan-
tar o mesmo recurso nas 
mensagens diretas da rede 
social. Ou seja, a equipe 
de Mark Zuckerberg não 
quer perder tempo e busca 
dar uma resposta rapida-
mente para a “concorrente”.

De acordo com Jane 
Wong, o Facebook está tra-
balhando nesta funcionali-
dade desde outubro do ano 
passado e agora ela está 
em fase de testes inter-
nos. A especialista também 
disse que as informações 
foram confirmadas por Al-

exandru Voica, gerente de 
comunicações técnicas 
da gigante de tecnologia.

Aparentemente, o Face-
book quer reverter o status 
de “rede social de fotos” 
atrelado ao Instagram. Por 
conta disso, ele vem acres-
centando novos recursos 
ao aplicativo e melhoran-
do seu sistema de comuni-
cação, algo bastante utiliza-
do por usuários e marcas.

Vale destacar que o 
Facebook tem planos para 
integrar todos os aplica-
tivos de mensagens no 
futuro. O que inclui o In-
stagram, o WhatsApp e o 
Facebook Messenger. Desta 
forma, os usuários poderi-
am se comunicar de dif-
erentes plataformas e to-
das as conversas estariam 
reunidas em um só lugar.

Então, os especial-
istas acreditam que as 
reações rápidas com emo-
jis também deve chegar ao 
WhatsApp em algum mo-
mento. Lembrando que 
esta funcionalidade já está 
disponível para o Facebook 
Messenger há vários anos. 

Portanto, a paridade 
de recursos facilitaria 
para que o sistema pos-
sa reunir todas as mensa-
gens em apenas um local.

Venda do novo Moto Razr começa no 
Brasil por R$ 8.999

A Motorola prometeu 
uma data para o público 
nacional e cumpriu. A par-
tir desta quinta-feira (6), o 
novo e dobrável Moto Razr 
teve a venda iniciada no 
Brasil. Agora, é possível ad-
quirir o smartphone dobráv-
el com o tradicional design 
flip por uma série de meios.

Inicialmente, o Moto 
Razr custa R$ 8.999 nos 
quiosques e no site oficial 
da fabricante, podendo ser 
comprado em até 12x. Com 
pagamento à vista no cartão, 
o valor recebe 5% de descon-
to e passa para R$ 8.549,05. 
A previsão de entrega é de 
20 dias úteis, que é mais ou 
menos o mesmo prazo dos 
Estados Unidos, local em que 
a pré-venda já está em an-
damento. Por lá, as primei-
ras unidades começam a 
chegar no início de março.

Se preferir, você também 
pode adquirir o modelo a 

partir de uma operadora. 
TIM, Claro e Vivo já abriram 
as páginas de reservas do 
dispositivo, com o valor vari-
ando de acordo com o plano 
de telefonia selecionado. 

O dispositivo não traz 
uma entrada tradicional 
para chip SIM. No lugar, ele 
utiliza a tecnologia eSIM, 
que deve ser configurado 

pelo usuário. A única con-
figuração disponível é a de 
128 GB na cor preta, embo-
ra um modelo em dourado 
tenha vazado recentemente. 

O outro smartphone 
dobrável à venda no Bras-
il é o Samsung Galaxy Fold, 
que fecha na vertical e vira 
um tablet quando aber-
to. Ele sai por R$ 12.999.
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Carro a gasolina será proibido 5 anos 
antes do previsto no Reino Unido

O Reino Unido vai proibir 
a comercialização de car-
ros novos a gasolina, die-
sel e também os modelos 
híbridos a partir de 2035, 
quando estarão à venda no 
território britânico apenas 
os veículos movidos a ener-
gia elétrica, na tentativa de 
reduzir a poluição do ar. O 
anúncio foi feito pelo primei-
ro-ministro Boris John-
son nesta terça-feira (4).

Anteriormente prevista 
para 2040, esta proibição de 
carro a combustão na Grã-
Bretanha foi antecipada pelas 
autoridades em cinco anos 
e passou a incluir também 
os modelos híbridos depois 
que especialistas afirmaram 
ser difícil alcançar a meta de 
zero emissão de carbono até 
2050, se não fosse tomada 

uma medida mais drástica.
No entanto, a iniciativa 

pode encontrar algumas di-
ficuldades para ser posta em 
prática nos próximos anos, 
uma vez que há falta de su-
primentos suficientes para 
atender à demanda, incluin-
do a produção de baterias, 
que ainda é baixa, conforme 
ressalta o presidente da or-
ganização automobilística 
britânica AA Edmund King.

Outros fatores também 
podem pesar para esta 
meta ousada que colocar-
ia fim em mais de um sécu-
lo de dependência do motor 
a combustão, como a ain-
da limitada quantidade de 
pontos de recarga e o alto 
custo do carro elétrico, ex-
igindo grandes investimen-
tos por parte da indústria 

e também do governo.

Elétricos ainda
não  empolgam
os britânicos
A venda de carros elétri-

cos no Reino Unido ainda não 
é muito significativa como 
em outros países europeus. 
De acordo com o site What-
car, a procura por este tipo de 
automóvel cresceu 144% em 
2019, resultando em 37.850 
unidades comercializadas, 
mas o número representa 
apenas 1,6% do mercado.

Na vizinha Noruega, por 
exemplo, onde há vários in-
centivos para quem opta por 
não usar mais os modelos 
convencionais, os elétricos 
representam quase 44% do 
mercado, conforme dados 
divulgados recentemente.

China constrói hospital 
inteiro em 10 dias

O primeiro caso do coro-
navírus foi registrado no fi-
nal de 2019 e, poucos me-
ses depois, o número de 
infectados pela doença ao 
redor do mundo já totaliza 
aproximadamente 17.205 
casos, segundo dados da 
agência Xinhua. Dessas, 361 
mortes foram confirmadas 
apenas no território chinês.

Para evitar que o número 
de óbitos continue aumentan-
do tão rapidamente, o governo 
da China decretou que fosse 
construído um hospital para 
lidar exclusivamente com as 
vítimas da doença, isolan-
do-as do resto da população 
para evitar que o coronavírus 
continue se espalhando.

Hospital Huoshenshan
Iniciado no dia 23 de janei-

ro de 2020, o hospital ficou 
pronto em 10 dias, exigindo 
um trabalho de 24 horas dia-
riamente. O local é capaz de 
receber 1 mil pessoas, o que 

parece pouco se comparado 
ao total de infectados, mas 
já é um marco importante 
no combate ao coronavírus.

Além do Houshen-
shan, está sendo construído 
também um outro hospital 
na China, precisamente em 
Wuhan, chamado Leishen-
shan. Ele será maior, por isso 
ainda está em construção, 
sendo capaz de receber até 
1.600 pessoas afetadas. A 
previsão é que ele seja fi-
nalizado na quarta-feira (05). 
O processo de construção do 
hospital está sendo trans-
mitido ao vivo pelo YouTube.

Para auxiliar a equipe 
médica a lidar com o sur-
to de coronavírus, o presi-
dente da Cinha, Xi Jinping, 
liberou quase dois mil mil-
itares das Forças Armadas 
com conhecimento em en-
fermagem e cirurgia. Não há 
qualquer expectativa sobre 
o futuro chinês e a prolifer-
ação da doença pelo mundo.

Magazine Luiza compra Estante
Virtual por R$ 31,1 milhões

O Magazine Luiza com-
prou a Estante Virtual por 
R$ 31,1 milhões em leilão re-
alizado na última quinta-fei-
ra (30). 

Conforme relatamos 
em dezembro, a varejista já 
demonstrava interesse na 
aquisição da loja virtual até 
então pertencente à Livrar-
ia Cultura. Segundo o Valor 
Investe, naquele momento a 
venda estava avaliada em R$ 
44 milhões, portanto, a soma 
arrematada foi abaixo do es-
perado inicialmente.

A operação é parte de um 
plano de recuperação judi-
cial por parte da Cultura para 
evitar posterior falência, 
devido a uma dívida avaliada 
em R$ 285,4 milhões. O site 

que funciona como o maior 
acervo de sebo digital de 
livros foi adquirido por essa 
empresa em 2017 como par-
te de estratégia de expansão 
de negócios.

Ainda conforme o veícu-
lo, a Estante Virtual vende 
cerca de US$ 90 milhões 
por ano; desse total, a pro-
prietária recebia ao menos 
20% por compra fechada. 
Esse percentual seria muito 
acima da taxa média cobrada 
em transações de market-
place — que gira em torno de 
12% em outros segmentos, 
como moda e eletrônicos.

Mais livros
e concorrência
A Estante Virtual tem 

6 mil lojistas hospedados 
— 40% deles referem-se a 
itens usados —, enquanto 
o Magazine Luiza concen-
tra 14 mil em seu catálo-
go. Com isso, a varejista 
oferecerá uma lista de 20 
mil comerciantes de livros.

De acordo com a Folha 
de S. Paulo, a nova aquisição 
seria uma forma de diversi-
ficar o portfólio de vendas 
do Magalu, além da oferta 
de componentes para casa e 
eletroeletrônicos disponível 
há anos em seu e-commerce. 

O novo negócio também 
deve ampliar a concor-
rência em relação à Ama-
zon, considerada uma das 
maiores lojas digitais com 
esse tipo de produto no país.
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Para iniciar a suia pro-
dução de cerâmica fria, va-
mos passar  uma receita sim-
ples para você iniciar seus 
projetos. Lembre-se esta 
massa não pode ser  utiliza-
da para objetos que servirão 
comidas ou bebidas. Use-os 
para decoração.

Vamos ao passo a
passo da  massa
de cerâmica fria
Porcelana Fria é conhe-

cido como o artesanato de 
modelagem utilizando um 
tipo de massa confeccionada 
a partir da mistura de amido 
de milho, cola branca, limão 
ou vinagre e vaselina.

Este tipo de massa 
também é conhecida como 
porcelana fria, pois não pre-
cisa ser cozida em forno e 
seca em contato com o ar.

Ingredientes
02 xícaras de chá de cola 

branca; 02 xícaras de chá de 
amido de milho; 02 colheres 
de sopa de vaselina líquida; 
01 colher de sopa de cal-
do de limão ou de vinagre; 
01 colher de sopa de creme 
hidratante sem silicone ou 
creme para porcelana fria, 
que será utilizada para sovar 
a massa após o cozimento.

Preparo
Coloque todos os ingre-

dientes numa panela, mas 
não ligue o fogo. Misture 
bem, até a massa virar um 
creme. Cozinhando a Massa 
no Microondas Dependendo 
da potência do seu microon-
das o tempo de cozimento 
pode variar entre 1 min e 30 
segundos até 10 minutos. 
Faça um teste na primeira 
vez que cozinhar a massa, 
tirando a massa e mexendo 
a cada trinta segundos, para 
que ela não passe do ponto.

Misture todos os ingre-
dientes, leve ao microondas 
por 3 minutos (em média) na 
potência máxima e mexa a 
cada 1 minuto.

Cuidado: Nunca coloque 
objetos metálicos no mi-
croondas! 

Cozinhando a
massa no fogão
Misture todos os ingredi-

Faça sua própria massa cerâmica     e crie objetos incríveis
entes mexendo com uma col-
her de pau (específica para 
fazer a massa – não misture 
com o restante da louça) até 
desprender do fundo da pan-
ela (antiaderente) sem estar 
totalmente ressecada, isto é, 
com um pouco de cola mole.

Para quem já fez massa 
de coxinha (salgadinho) o 
ponto é o mesmo.

Sovando a massa
Após o cozimento, espal-

he o creme nas mãos e em 
uma superfície lisa e fria (pia 
da cozinha por exemplo ou 
bancada de mármore) e sove 
como massa de pão. Cuidado 
com o calor da massa para 
não queimar as mãos.

A massa tem que ser 
sovada enquanto está 
quente, para ficar macia e 
elástica.

Dicas para a
manutenção da massa
Depois de sovada (a mas-

sa já estará morna) guarde-a 
em um saco plástico limpo, 
livre de poeiras e gorduras. 
Deixe a massa descansar 
por um dia. Retire a massa 
do saco plástico, seque-a 
e guarde em um novo saco 
plástico. Depois é só tingir 
com a cor desejada e mod-
elar a vontade.

Também pode ser mod-
elada com a massa natural 
(essa que acabou de ser ex-
plicada) e ser pintada de-
pois de seca com tinta lá-
tex, acrílica e também tinta 
a óleo. Estas mesmas tintas 
podem ser usadas para tingir 
a massa. 

Outra opção para arma-
zenar a massa é utilizando 
potes de plástico. O pro-
cedimento é praticamente o 
mesmo acima, só trocando o 
saco plástico pelos potes.

Massa de sal que
não vai na panela
500 g de farinha de trigo; 

1 k de sal; 75 ml de cola bran-
ca; 300 ml de água.

Passo a passo
Em uma vasilha grande 

misture a farinha de trigo e o 
sal, coloque a água e contin-
ue misturando. Em um copo 
coloque a cola complete com 

água e adicione na massa.
Amasse com as mãos 

(ela fica parecida com massa 
de pão) até ficar bem seca. 
Se sua massa ficar muito 
molhada não adianta acres-
centar farinha. Faça outra 
massa mais seca e misture 
as duas.

Depois de pronta divida a 
massa em pequenas porções 
e faça a coloração com tinta 
guache ou tinta acrilex. De-
pois de pronta as peças que 
você criou leve ao forno ( 
elétrico) baixo  por 30 minu-
tos com a tampa semi aber-
ta, após esse tempo feche 
a porta e deixe até que as 
peças fiquem duras. Aperte 
com palito de dente para ver 
se já estão boas. Retire do 
forno e pinte.
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Essa fofa é a Eduarda Dornelles Greggio, filha de Carina Giovanella 
Dornelles e neta de Clari Giovanella

Não é segredo que a ma-
neira como as crianças são 
educadas marca seu futuro 
como pessoas, tanto profis-
sional quanto socialmente. 
Muitas pessoas se pergun-
tam quais são exatamente as 
razões ou os fatos que nos 
afetam tanto quanto as cri-
anças para nos marcar por 
toda a vida.

Se as crianças
violarem  as regras
e desobedecerem
os pais
A pesquisa mostrou que, 

além das características da 
infância, como QI, status so-
cioeconômico e estudos de 
seus pais, quebrar o normal 
estabelecido e desafiar a au-
toridade de seus pais pode 
fazer com que você tenha 
uma renda mais alta quando 
adulto. Isso ocorre porque 
esses tipos de pessoas têm 
maior probabilidade de se 
defender sozinhos.

Se os pais brigam
na frente dos filhos
Filhos de famílias com 

grandes conflitos e brigas 
constantes, terminando em 

16 fatos de sua infância que afetaram
a pessoa que você é

divórcio ou não, sofrem con-
sequências piores do que 
aqueles que têm pais que se 
dão bem. Quando as crianças 
testemunham conflitos ou 
brigas resolvidas de maneira 
abrangente e pacífica, apren-
dem a ter melhores relacion-
amentos sociais e segurança 
emocional, enquanto as cri-
anças que vêem seus pais 
com conflitos não resolvidos 
tendem a sofrer problemas 
de comunicação e estresse.

Se os pais se
divorciam quando
a criança é pequena
Se os pais se divorciam 

quando a criança tem entre 
3 e 5 anos de idade, é alta-
mente provável que ela se 
sinta inseguro em relacion-
amentos futuros, especial-
mente com homens.

Habilidades sociais
no jardim de infância
Pesquisadores da Uni-

versidade da Pensilvânia de-
terminaram que existe uma 
correlação entre habilidades 
sociais em creches e sucesso 
duas décadas depois, quando 
adultos. As crianças que co-

laboram, ajudam os outros, 
se comportam bem e fazem 
as tarefas de casa têm mais 
probabilidade de ter um di-
ploma universitário. No en-
tanto, aqueles com habili-
dades sociais mais limitadas 
são mais propensos a não 
estudar no futuro.

Se for uma menina
com uma mãe
que trabalha
Segundo um estudo da 

Universidade de Harvard, 
ter uma mãe que trabalha 
traz grandes benefícios para 
as crianças, principalmente 
para as meninas. Aparente-
mente, as meninas que têm 
uma mãe que trabalha têm 
mais probabilidade de en-
contrar emprego, ganhar 
muito dinheiro e se tornarem 
chefe de algum negócio.

Se uma criança
copia os pais
Algumas crianças copiam 

tudo o que seus pais fazem 
ou fizeram quando eram 
jovens, isso implica que as 
crianças acreditam que suas 
ações têm algum objetivo 
desconhecido, para que se 
tornem mais práticas e ten-
ham maior probabilidade de 
abrir e compartilhar suas vi-
das com outras pessoas.

Se a criança é popular
na escola
As crianças que tentam 

agir de maneira marcante 
para serem populares ten-
dem a ter mais problemas 
com álcool e drogas quan-
do completam 20 anos. Isso 
ocorre porque os adoles-
centes tentam parecer mais 
velhos do que são em suas 
ações quando ainda não de-
senvolveram a maturidade 
emocional necessária para 
que não sejam capazes de 
lidar com problemas como o 
álcool.

Se as crianças
crescem sem dinheiro
Um estudo da Univer-

sidade de Oregon mostrou 
que crianças que crescem 
em ambientes com pouco 
dinheiro ou têm uma classe 
social abaixo do normal têm 

menos retenção de memória, 
dificultando a retenção de 
memória quando adultos.

Se eles veem
violência na televisão
As crianças que as-

sistem a vários programas 
de violência na televisão 
têm maior probabilidade de 
serem agressivas quando 
crescerem.

Se os pais
usaram drogas
Uma análise de mais de 

35.000 crianças determinou 
que, quando crescem ven-
do seus pais usarem drogas 
ou álcool, essas crianças se 
tornam pessoas muito séri-
as que não sabem se divertir 
quando adultos.

Expectativas dos pais
Segundo a Universidade 

de Los Angeles, aquelas cri-
anças cujos pais têm grandes 
expectativas acabam cum-
prindo-as, como ir para a uni-
versidade.

Se os pais não
deixam os filhos 
tomarem suas
próprias decisões
Isso pode resultar em 

co-dependência das crianças 
quando adultas, o que acaba 
dando todo o poder ao par-
ceiro. Portanto, se uma cri-
ança decide que quer exper-
imentar coisas novas, como 
jogar futebol ou fazer balé, 
os pais devem deixá-la ten-
tar.

Se os pais não deixam 
os filhos assistirem 
televisão
Ao eliminar a televisão de 

suas vidas, os pais aprovei-
tam a oportunidade para 
aprender todos os tipos de 
coisas e desenvolver todos 
os tipos de habilidades, como 
habilidades de comunicação, 
fazendo com que tenham 
mais problemas no futuro.

Se os pais prestam
atenção aos filhos

Crianças com pais 
sensíveis que prestam at-
enção aos filhos têm maior 
probabilidade de ter um rela-
cionamento saudável com as 
pessoas e alcançar grandes 
objetivos profissionais antes 
dos 30 anos.

Se uma criança
sofre abuso
Existe uma relação en-

tre abuso e episódios de 
depressão, indicando que, 
no futuro, as crianças terão 
maior probabilidade de sof-
rer de depressão, depend-
endo do tipo de abuso que 
sofreram.

Crianças que
aprenderam a fazer 
trabalhos domésticos
Se, quando forem cri-

anças, forem ensinados a 
fazer tarefas domésticas com 
o resto da família, essas cri-
anças serão mais empáticas, 
colaborativas e independ-
entes no futuro como adultos.
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Esse lindo é o Hachi, ele tem 5 anos e é dengo do Valdir Schmitt 
e Fernanda Muller Schmitt

Os cães apresentam dif-
erentes necessidades nutri-
cionais, segundo as etapas 
de sua vida. A papinha para 
o desmame dos filhotes 
é ideal para respeitar sua 
primeira transição alimen-
tar e prepará-los para a vida 
adulta.

Período do desmame
O período do desmame 

consiste na primeira tran-
sição alimentar da vida de 
um cão. O animal experi-
menta mudanças orgânicas 
e comportamentais, que lhes 
preparam gradualmente para 
deixar o leite materno. Mas 
o desmame é bem mais que 
uma nova alimentação, já 
que durante este período os 
pequenos se preparam para 
se tornar independentes de 
seus pais.

Os filhotes devem con-
hecer o mundo externo para 
desenvolver suas capaci-
dades e instintos de sobre-
vivência, e é indispensáv-
el que tenham segurança 
e confiança em si mesmos 
para crescerem de forma 
saudável. Quando passarem 
de três semanas a partir do 
nascimento, os filhotes en-
trarão em uma nova etapa 
de desenvolvimento físico e 
emocional.

Vale destacar que, emo-
cionalmente, a separação 
brusca da mãe costuma ger-
ar no filhote sentimentos de 
medo e insegurança ao che-
gar num novo lar.

Tudo isso marca o início 
do período de desmame, que 
se estende e será finalizado 
entre a oitava ou nona sem-

Como fazer uma papinha para o desmame
dos filhotes?

ana de vida. O estômago de-
les começa então a crescer e 
a se tornar mais resistente, 
o que permite uma maior e 
melhor capacidade de in-
gestão e digestão. Além dis-
so, começam a surgir seus 
primeiros dentes de leite; 
motivo que pode deixá-los 
mais famintos e inquietos.

Sua curiosidade em ple-
no desenvolvimento os faz 
observar e imitar certos 
hábitos e comportamentos 
de sua mãe. É comum que 
se interessem em cheirar e 
provar o alimento oferecido 
à mãe, mas os filhotes ain-
da não têm a capacidade de 
mastigar e digerir integral-
mente o alimento sólido.

Como preparar
a papinha 
É importante proporcio-

nar uma mudança gradual 
aos filhotes, pois isso evitará 
transtornos em seu siste-
ma digestivo e imunológico. 
Também é fundamental uti-
lizar alimentos balanceados 
e de alta qualidade na pap-
inha. Pode ser utilizado o 
mesmo alimento que a mãe 
consome durante a amamen-
tação, mas o ideal é já ad-
aptar o alimento sólido para 
filhotes, que será oferecido 
durante seus primeiros 12 
ou 18 meses de vida. Em um 
primeiro momento, a papinha 
para o desmame dos filhotes 
deve conter 70% de leite ma-
terno e 30% de algum outro 
alimento sólido.

O período
de amamentação
O filhote pode começar 

a provar esta papinha a par-
tir de sua terceira ou quar-
ta semana de vida, quando 
seus dentes de leite tiver-
em começado a aparecer. 
A papinha deve substituir 
somente uma das tomadas 
diárias de leite materno; em 
nenhum caso poderá substi-
tuir todas, pois é importante 
oferecer uma alimentação 
balanceada.

Quando o filhote atingir 
a sua sétima semana de vida, 
a papinha deverá ser 100% 
composta de alimento sólido. 
Para prepará-la, basta colo-
car água bem quente sobre 
a quantidade adequada de 
alimento e deixar repousar 
durante 30 minutos. Uma 
vez que a papinha estiver em 
temperatura ambiente, você 
deverá homogeneizá-la e 
oferecer aos filhotes.

Já em torno da nona se-
mana, os filhotes estarão 
devidamente preparados 
para consumir e digerir inte-
gralmente alimentos sólidos.

Por último, em caso de 

adoção, a papinha para o 
desmame dos filhotes de-
verá ser preparada com leite 
em pó especial para filhotes. 

Este produto pode ser en-
contrado em lojas de animais 
de estimação e também em 
clínicas veterinárias.
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Julio e Mari Peccin a espera do seu bebê

A linda família da jornalista Paula Almentes Pelin, com o marido Rafael 
e o pequeno Matias

Alinie Pedrini Lorenzini e Daniel Lorenzini


