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UM DIA FELIZ!

Um país feliz
Temos o sol, temos o mar, temos
distâncias acessíveis, temos boa
comida, temos segurança, temos
estabilidade e cultivamos o hábito
de estar com os amigos e um talento nacional que não pára de
saltar fronteiras.
Dir-se-ia que temos todas as condições para ser um dos países mais
felizes do mundo, mas no último relatório anual das Nações Unidas
sobre felicidade, ocupamos um tristonho 94º lugar. Estamos mais
perto dos últimos do que dos primeiros, tendo em conta que o ranking diz respeito a 157 países.
Na velha maneira portuguesa de ver as coisas, “vai-se andando”.
Fonte: Lifestyle/RM

Afinal, a doença de Parkinson começa no intestino e não no cérebro

Um grupo de cientistas pode alterar
tudo o que se pensava saber sobre a
doença de Parkinson.
A nova descoberta de um grupo de cientistas indica que
a doença de Parkinson pode ser provocada por danos no intestino, e não no cérebro, como se pensava
até hoje.
Os investigadores acreditam que esta nova descoberta pode abrir caminho para desenvolvimentos no
combate da doença e até antes de os sintomas surgirem, ao direcionar os tratamentos para o sistema
digestivo antes de a doença se espalhar e chegar ao cérebro.
A doença degenerativa envolve a morte de neurónios no cérebro, tremores, rigidez e problemas de mobilidade.
Há medicamentos disponíveis para ajudar a combater a doença, mas tornam-se menos eficazes à medida que a mesma se desenvolve.
Uma das características da condição é o depósito de fibras insolúveis de uma substância chamada sinucleína. Geralmente encontradas em células nervosas saudáveis, em pessoas com Parkinson, algo faz
com que as moléculas de sinucleína se deformem tornando-se em aglomerados como fibras.
As indicações de que esta transição pode começar fora do cérebro surgiram há uma década, quando os
patologistas relataram ter visto as fibras sinucleínas nos nervos do intestino durante as autópsias - tanto
em pessoas com Parkinson quanto naquelas sem sintomas, mas que tinham as fibras no cérebro.
Agora, as fibras de sinucleína foram encontradas a viajar do intestino para dentro do cérebro.
Collin Challis, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, e os seus colegas injetaram fibras de sinucleína no
estômago e intestino de roedores.
Apenas três semanas depois, as fibras podiam ser vistas na base do cérebro, e dois meses depois tinham viajado para partes do cérebro que controlam o movimento.
Nenhum vírus ou bactéria foi identificado como causa. Mas as primeiras provas sugerem que as pessoas
com Parkinson têm bactérias intestinais diferentes das que têm as pessoas saudáveis. O Daily Mail destaca que alguns médicos já estão a experimentar o tratamento de pacientes com antibióticos ou transplantes fecais.
Net/RM

Ramiro

Ramiro: Significa “conselheiro famoso”, “conselheiro ilustre”.
(daí, eu já ter sido referenciado como um druida)
O nome Ramiro tem origem no nome espanhol Ramirus, uma
forma latinizada de Ranimir, um nome visigótico formado pela
união dos elementos germânicos ragin, que significa “conselho”
e mari, que quer dizer “famoso, ilustre”.
O nome em Portugal surgiu na primeira metade do século XII, em documentos datados de 1101
e 1107, como Ranemirus.
Origem do Nome: Germânica, Espanhola

(Quem quiser saber o significado do seu nome, contacte-me - RM)

COMO CHAMAR A POLÍCIA EM
PORTUGAL...
Para utilizar em caso de necessidade,
sabe-se lá se um dia nos acontece...
APRENDAM...
Tenho um sono muito leve, e numa noite destas notei que estava alguém a andar sorrateiramente no quintal da casa. Levantei-me em silêncio e fui acompanhando os leves ruídos que
vinham lá de fora, até ver uma silhueta a passar pela janela do quarto.
Como a minha casa até é muito segura, com alarme, grades nas janelas e nas portas, não fiquei preocupado, mas claro que eu não ia deixar um ladrão andar ali tranquilamente.
Telefonei para a polícia, a informar sobre a ocorrência e dei a minha morada.
Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que
não. Então disseram-me que não tinham nenhuma viatura por perto para ajudar, mas que iriam
mandar alguém logo que fosse possível.
Uns minutos depois liguei de novo e disse com a voz calma:
- Eu liguei há pouco porque estava alguém no meu quintal. É para informar que já não é preciso muita pressa, porque eu já matei o ladrão com um tiro de uma pistola calibre 9 mm, que tinha guardada cá em casa, já há anos, para estas situações. O tiro fez um belo buraco no pobre diabo! Este já não faz mal a ninguém.
Passados menos de três minutos, estavam na minha rua cinco carros da polícia, um carro do
INEM, uma unidade de resgate, duas equipas da TVI, uma da CMTV e um representante duma
organização de direitos humanos.
Acabaram por prender o ladrão em flagrante, que ficou boquiaberto a olhar tudo o que se estava a passar, com cara de parvo. No meio do tumulto, o polícia encarregue desta operação,
aproximou-se de mim e disse-me: - Pensei que tivesse dito que tinha morto o ladrão!!!
Eu respondi: - Pensei que tivesse dito que não havia nenhuma viatura disponível!

Porque alguns residentes se recordaram de quando se fazia um
mercado…
Há uns 5 anos atrás realizávamos no lar um mercado mensal, onde os residentes
podiam adquirir alguns bens. Esses bens eram fruto de donativos e a forma de
aquisição resultava através da troca de uma moeda local, que apenas tinha validade nesta dinâmica. Nunca envolveu dinheiro real. A forma de aquisição da dita moeda ASAS era apenas uma: uma mesada!
E porque escrevo sobre este assunto?!? Simples. Alguns residentes ainda se recordam e demonstraram vontade em resgatar este mercado. Para que isto seja
possível necessitamos de colaboração. Pedimos o contributo através de donativo
daquelas “coisinhas” que ainda estiverem boas e já não utilizem, para que nós possamos reunir
materiais suficientes. Aceitamos: cachecóis, luvas, lenços de senhora, colares, pulseiras, anéis,
algumas peças de roupa em bom estado (casacos, coletes, blusas, entre outros), blocos de notas, peças decorativas e outras peças que considerem de interesse. Nós trataremos de disponibilizar os rebuçados, os bolinhos, o chá e outros
miminhos.
Grata pela atenção e possível colaboração.
Susana Garcia (Animadora Sociocultural)

Nunca diga ao seu filho...

«Deixa-me em paz»

Quando esta expressão se torna rotina, a criança interiorizará que os pais não estão disponíveis para ela.
Os pedidos de ajuda talvez diminuam, mas por abandono e falta de confiança.
ou «És mesmo...» Parva? Chato?
Quando os pais estão zangados, tudo pode vir a seguir e provavelmente algo de tenebroso. E se a classificação é má, provavelmente a criança irá pensar que os seus dias naquela casa estão contados.
ou ainda «Vês a mana? Nunca faz coisas destas»
Dizer que a irmã é melhor que ela é sinónimo de dizer a esta que não gostamos o mesmo dela e que, se
tivermos um dia que optar por alguma delas para abandonar, esta estará no primeiro lugar da fila.

«Espera até o teu pai chegar a casa!» porquê?

Os conflitos devem ser resolvidos imediatamente. Até o pai chegar a casa já a criança terá esquecido o
episódio e não entenderá por que está a ser punida ou estará numa enorme angústia antecipatória.

«És sempre a mesma coisa»

A criança irá pensar que se é sempre a mesma coisa não valerá a pena esforçar-se mais porque faça o
que fizer será sempre... a mesma coisa.

«Fazes da minha vida um inferno!» mentira

Acusar uma criança, que acredita em tudo o que os pais lhe dizem, que ela é a causa de uma vida miserável, roça o obsceno. Sobretudo, porque ela não pode fazer nada para modificar o facto de existir.

«Já não gosto de ti!» outra mentira

«O mimo é infinito e não faz mal a ninguém. Mais vale embalar o seu filho e dar-lhe colo e acalmando-o
do que deixá-lo chorar, criando uma pessoa infeliz e descrente na força do amor e do carinho.

«Não te deixo ir para casa dos avós» quais avós?

«A casa dos avós é, para a criança, um espaço de alegria porque geralmente acontecem lá coisas boas e
engraçadas, de liberdade, de transgressão, e isso ajuda a criar um clima de confidência que, mais tarde,
poderá ser muito útil», refere o médico pediatra Mário Cordeiro.
O medo do abandono é um dos grandes terrores das crianças desta idade. Existem mais frases
como estas, que só vêm agravar este receio:

«O livro da criança»/RM

