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Estreia da semana

Aves de Rapina | Birds of Prey - 
(EUA - Ação) - Arlequina (Margot 
Robbie), Canário Negro (Jurnee 
Smollett), Caçadora (Mary Elizabeth 
Winstead), Cassandra Cain e a po-
licial Renée Montoya (Rosie Perez) 
formam um grupo inusitado de hero-
ínas. Quando um perigoso crimino-
so começa a causar destruição em 
Gotham, as cinco mulheres preci-
sam se unir para defender a cidade.
Elenco: Margot Robbie, Mary Eliza-
beth Winstead, Jurnee Smollett-Bell
Direção: Cathy Yan
Duração: 108 min
Classificação: 16 anos, contém dro-
gas, violência extrema e linguagem 
imprópria.

Programação válida até 12/2

Center Norte - Cinemark
Trav. Casalbuono, 120

☎ 5180-3411

Sala 1 - Aves de Rapina (Arlequina e 
sua Emacipacipação Fantabulosa) 
- dub - (16 anos) - sessões: 13h10, 
15h40, 18h10, 20h40 (qui, sex, 
dom, seg, ter, qua)
 Aves de Rapina (Arlequina e sua 
Emacipacipação Fantabulosa) - dub 
- (16 anos) - sessões: 13h10, 15h40, 
18h10, 20h40, 23h20 (sáb)

Sala 2 - Frozen 2 - dub 3D - (livre) - 
sessão: 17h20 (todos os dias)   
 Jumanji - Próxima Fase 3D dub - 
(12 anos) - sessão: 14h40 (qui, sex)
 Jumanji - Próxima Fase 3D dub 
- (12 anos) - sessão: 14h35 (sáb, 
dom, seg, ter, qua)
 Bad Boys Para Sempre - dub - (16 
anos) - sessão: 11h50 (sáb, dom)   
 Bad Boys Para Sempre - dub - (16 
anos) - sessão: 12h (qui, sex)   
 Aves de Rapina (Arlequina e sua 
Emacipacipação Fantabulosa) - leg - 
(16 anos) - sessão: 22h20 (sex, ter)           
 Aves de Rapina (Arlequina e sua 
Emacipacipação Fantabulosa) - dub 
- (16 anos) - sessões: 19h50, 22h20 
(qui, sáb, dom, seg, qua) 
 Aves de Rapina (Arlequina e sua 
Emacipacipação Fantabulosa) - dub 
- (16 anos) - sessão: 19h50 (sex, ter)           

Sala 3 - Bad Boys Para Sempre - 
dub - (16 anos) - sessões: 13h30, 
16h20, 19h10, 21h55 (todos os dias)               

Sala 4 - Minha Mãe é Uma Peça 3 - 
(12 anos) - sessões: 13h50, 16h40, 
19h15, 21h45 (qui, sex, sáb, seg, 
ter, qua)
 Minha Mãe é Uma Peça 3 - (12 
anos) - sessões: 14h20, 17h, 19h30, 
22h (dom)

Sala 5 - Frozen 2 - dub - (livre) - ses-
são: 14h (todos os dias)
 Aves de Rapina (Arlequina e sua 
Emacipacipação Fantabulosa) - dub 
- (16 anos) - sessões: 16h30, 19h, 
21h30 (todos os dias)

Lar Center - Cinemark
Av. Otto Baumgart, 500

☎ 2224-5959

Sala 1 - Aves de Rapina (Arlequina e 
sua Emacipacipação Fantabulosa) - 
leg XD - (16 anos) - sessões: 15h40, 
18h10, 20h40 (todos os dias)
 Aves de Rapina (Arlequina e sua 
Emacipacipação Fantabulosa) - dub 
XD- (16 anos) - sessão: 13h10 (qua)
 Aves de Rapina (Arlequina e sua 
Emacipacipação Fantabulosa) - dub 
XD- (16 anos) - sessões: 13h10, 
23h20 (qua)

Sala 2 - Minha Mãe é Uma Peça 3 
- (12 anos) - sessão: 13h50 (todos 
os dias)
 Bad Boys Para Sempre - dub - (16 
anos) - sessões: 16h30, 21h50 (to-
dos os dias)
 Aves de Rapina (Arlequina e sua 
Emacipacipação Fantabulosa) - leg - 
(16 anos) - sessão: 19h20 (todos os 
dias)

Sala 3 - 1917 - leg - (14 anos) - ses-
sões: 13h, 15h50, 18h35, 21h20 (to-
dos os dias)

Shopping D - Cinemark
Av. Cruzeiro do Sul, 1.100

☎ 5180-3294

Sala 1 - Aves de Rapina (Arlequina 
e sua Emacipacipação Fantabulosa) 
- dub - (16 anos) - sessões: 13h40, 
16h10, 18h40, 21h10 (qui, sex, dom, 
seg, ter, qua)
 Aves de Rapina (Arlequina e sua 
Emacipacipação Fantabulosa) - dub 
- (16 anos) - sessões: 13h40, 16h10, 
18h40, 21h10, 23h40 (sáb)

Sala 2 - Um Espião Animal - dub - 
(10 anos) - sessão: 12h20 (todos os 
dias)
 Aves de Rapina (Arlequina e sua 
Emacipacipação Fantabulosa) - dub 
- (16 anos) - sessão: 14h40, 17h10, 
19h40, 22h10 (todos os dias)

Sala 3 - Aves de Rapina (Arlequina 
e sua Emacipacipação Fantabulosa) 
- dub - (16 anos) - sessão: 14h10, 
16h40, 19h10, 21h40 (todos os dias)

Sala 4 - Aves de Rapina (Arlequina 
e sua Emacipacipação Fantabulosa) 
- dub - (16 anos) - sessões: 13h10, 
15h40, 18h10, 20h40 (qui, sex, dom, 
seg, ter, qua)
 Aves de Rapina (Arlequina e sua 
Emacipacipação Fantabulosa) - dub 
- (16 anos) - sessões: 13h10, 15h40, 
18h10, 20h40, 23h10 (sáb)

Sala 5 - Aves de Rapina (Arlequina 
e sua Emacipacipação Fantabulosa) 
- dub - (16 anos) - sessões: 12h30, 
15h10, 17h40, 20h10, 22h35 (qui, 
sex, sáb, dom)
 Aves de Rapina (Arlequina e sua 
Emacipacipação Fantabulosa) - dub 
- (16 anos) - sessões: 12h40, 15h10, 
17h40, 20h10, 22h35 (seg, ter, qua)

Sala 6 - Minha Mãe é Uma Peça 3 - 
(12 anos) - sessões: 12h10, 14h50, 
17h30, 20h, 22h30 (dom)
 Minha Mãe é Uma Peça 3 - (12 
anos) - sessões: 13h50, 16h20, 
18h50, 21h30 (qui)
 Minha Mãe é Uma Peça 3 - (12 
anos) - sessões: 14h20, 16h50, 
19h20, 22h (sex, sáb, seg, ter, qua)

Sala 7 - Bad Boys Para Sempre - 
dub - (16 anos) - sessões: 14h, 17h, 
19h45, 22h30 (todos os dias)

Sala 8 - Coringa - dub - (16 anos) - 
sessão: 21h50 (sex, ter)
 Bad Boys Para Sempre - dub - (16 
anos) - sessões: 16h15, 19h (todos 
os dias)
 1917 - dub - (14 anos) - sessões: 
13h30, 21h50 (qui, sáb, dom, seg, 
qua)
 1917 - dub - (14 anos) - sessão: 
13h30 (sex, ter)

Sala 9 - Jumanji - Próxima Fase dub 
- (12 anos) - sessões: 14h50, 17h30, 
20h30 (qui)
 Jumanji - Próxima Fase dub - 
(12 anos) - sessões: 16h40, 18h50, 
21h30 (sex, sáb, dom, seg, qua)
 Jumanji - Próxima Fase dub - (12 
anos) - sessões: 19h50, 22h30 (ter)               
 Jumanji - Próxima Fase dub - (12 
anos) - sessões: 14h10 (ter)
 Os Órfãos - dub - (14 anos) - ses-
são: 12h40 (qui) 
 Os Órfãos - dub - (14 anos) - ses-
são: 13h50 (sex, sáb, dom, seg)
 Os Órfãos - dub - (14 anos) - ses-
são: 17h20 (ter) 
 
Sala 10 - Frozen 2 - dub - (12 anos) 
- sessões: 13h10, 15h45 (todos os 
dias)
 Bad Boys Para Sempre - dub - 
(16 anos) - sessões: 18h10, 21h (qui, 
sex, dom, seg, ter, qua)
 Bad Boys Para Sempre - dub - (16 
anos) - sessões: 18h10, 21h, 23h40 
(sáb)

Shopping Metrô Tucuruvi
Cinemark

Av. Dr. Antônio Maria de Laet, 566 
☎ 3198-0451

Sala 1 - Frozen 2 - dub - (12 anos) - 
sessões: 12h, 14h20 (qui, sex, sáb, 
dom) (
 Frozen 2 - dub - (12 anos) - ses-
são: 14h20 (seg, ter)  
 Bad Boys Para Sempre - dub - (16 
anos) - sessões: 16h45, 19h30 (to-
dos os dias)
 1917 - leg - (14 anos) - sessão: 
22h10 (qui, sáb, qua)
 Os Órfãos - dub - (14 anos) - ses-
são: 22h10 (sex, dom, ter) 
 
Sala 2 - Jumanji - Próxima Fase dub 
3D - (12 anos) - sessão: 15h50 (to-
dos os dias)
 Jumanji - Próxima Fase dub - (12 
anos) - sessão: 13h (todos os dias)               
Bad Boys Para Sempre - dub - (16 
anos) - sessões: 18h30, 21h10 (to-
dos os dis)

Sala 3 - Aves de Rapina (Arle-
quina e sua Emacipacipação 
Fantabulosa) - dub - (16 anos) - 
sessões: 12h20, 14h50, 17h20, 
19h50, 22h20 (qui, sex, sáb, dom)
 Aves de Rapina (Arlequina e sua 
Emacipacipação Fantabulosa) - 
dub - (16 anos) - sessões: 14h50, 
17h20, 19h50, 22h20 (seg, ter, 
qua)

Sala 4 - Minha Mãe é Uma Peça 3 - 
(12 anos) - sessões: 13h30, 16h05, 
18h45, 21h20 (qui, sex, sáb, seg, 
ter, qua)
 Minha Mãe é Uma Peça 3 - (12 
anos) - sessões: 13h15, 15h55, 
18h45, 21h20 (dom)

Sala 5 - Aves de Rapina (Arlequina 
e sua Emacipacipação Fantabulosa) 
- dub - (16 anos) - sessões: 14h, 
16h30, 19h, 21h30 (qui, sex, dom, 
seg, ter, qua)
 Aves de Rapina (Arlequina e sua 
Emacipacipação Fantabulosa) - dub 

- (16 anos) - sessões: 14h, 16h30, 
19h, 21h30, 23h55 (sáb)

Sala 6 - Aves de Rapina (Arlequina 
e sua Emacipacipação Fantabulosa) 
- leg XD - (16 anos) - sessão: 20h40 
(sex, dom, ter)
 Aves de Rapina (Arlequina e sua 
Emacipacipação Fantabulosa) - dub 
- (16 anos) - sessões: 13h10, 15h40, 
18h10, 20h40 (qui, seg, qua)
 Aves de Rapina (Arlequina e sua 
Emacipacipação Fantabulosa) - dub 
- (16 anos) - sessões: 13h10, 15h40, 
18h10 (sex, dom, ter)
 Aves de Rapina (Arlequina e sua 
Emacipacipação Fantabulosa) - dub 
- (16 anos) - sessões: 13h10, 15h40, 
18h10, 20h40, 23h10 (sáb)

Santana Parque Shopping
UCI Cinemas

Rua Cons. M. de Barros, 2.780 
☎ 3246-6600

Sala 1 - Minha Mãe é Uma Peça 3 2D 
- (12 anos) - sessões: 12h05, 15h25, 
17h45, 20h05, 22h30

Sala 2 - Bad Boys Para Sempre 2D - 
(16 anos) - sessão: 22h25
 Bad Boys Para Sempre 2D dub - 
(16 anos) - sessões: 14h25, 17h05, 
19h45  

Sala 3 - 1917 - 2D - (14 anos) - ses-
são: 14h20
 Frozen 2 - dub 2D - (livre) - ses-
sões: 13h, 15h15, 19h50 
 Parasita - 2D - (16 anos) - ses-
sões: 16h55, 19h30
 Jojo Rabbit - 2D - (14 anos) - ses-
sões: 17h30, 22h05
 Coringa 2D dub - (16 anos) 
- 19h45 
 Era Uma Vez em Hollywood - 2D 
dub - sessões: 22h20, 13h40 

Sala 4 - Aves de Rapina (Arlequina e 
sua Emacipacipação Fantabulosa) - 
2D - (16 anos) - sessão: 19h 
 Aves de Rapina (Arlequina e sua 
Emacipacipação Fantabulosa) - 2D 
dub - (16 anos) - sessão: 14h10, 
16h35, 21h25 

Sala 5 - Aves de Rapina (Arlequina e 
sua Emacipacipação Fantabulosa) - 
2D dub - (16 anos) - sessões: 13h35, 
16h, 18h25
 Jojo Rabbit - 2D - (14 anos) - ses-
são: 20h50

Sala 6 - 1917 2D - sessões: 16h30, 
21h15
 Ford VS Ferrari - 2D Dub -  ses-
sões: 15h, 17h15
 Parasita - 2D - (16 anos) - ses-
sões: 20h30, 14h30
 Jojo Rabbit - 2D - (14 anos) - ses-
sões: 18h05, 20h20
 Um Espião Animal 2D dub - (10 
anos) - sessão: 14h05
 Os Órfãos 2D dub - (14 anos) 
- 19h05

Sala 7 - Jumanji - A Próxima Fase 
2D dub - (12 anos) - sessões: 13h30, 
16h10
 Jumanji - A Próxima Fase 3D 
dub - (12 anos) - sessões: 18h50, 
21h30

Sala 8 - Aves de Rapina (Arle-
quina e sua Emacipacipação 
Fantabulosa) - 2D dub - (16 anos) 
- sessão: 20h
 Aves de Rapina (Arlequina e sua 
Emacipacipação Fantabulosa) - 
2D dub - (16 anos) - sessões: 13h, 
15h20, 17h40, 22h20

Procura de universitários por imóveis 
na Capital aquece setor de locação

A procura de universitários 
por imóveis no início do ano aju
da a aquecer o setor de locação na 
cidade de São Paulo. Isso aconte
ce, especialmente porque muitos 
jovens do interior paulista ou de 
outros estados estão em busca de 
um lugar para morar na capital 
paulista, onde começarão a cur
sar o Ensino Superior.

Segundo a Lello, imobiliá
ria e administradora paulistana 
com filiais em diferentes bairros 
da cidade, a locação de imóveis 
para estudantes gera um au
mento de 25% a 30% no volume 
de contratos de aluguel fecha
dos entre janeiro e março.

Ainda conforme a empresa, 
a maior parte dos estudantes 
prefere regiões, como: Perdizes, 
Consolação, Paulista, Vila Ma
ria na, Liberdade, Pinheiros e 
Vila Clementino, entre outras. 
Há também aumento da procu
ra na região do ABC.

Roseli Her nan
des, diretora de 
Locação da Lello 
Imóveis, afirma 
que o início do ano 
é uma oportunida
de para fechamen
to de contratos de 
lo cação na cida
de, sobretudo para 
proprietários que 
possuem imóveis 
situados perto de 
universidades ou 
nas proximidades 
de estações de me
trô, que são os mais 
procurados pelos 
universitários.

Os tipos de imóveis mais 
procurados, normalmente são 
apartamentos de um ou dois 
dormitórios, situados próximo a 
estações de metrô e com bom es
tado de conservação. “Além da 
localização, imóveis mobiliados, 

por exemplo, favorecem de for
ma significativa na hora da es
colha”, diz Roseli.

Ela explica que as unidades 
com esse tipo de perfil, dispo
níveis para locação e situadas 
em regiões próximas às facul
dades, costumam ser alugadas 
mais rapidamente nesta época 
do ano.

“A locação para estudantes é 
bem simples e rápida. Basta ter 
a aprovação do cadastro, o que 
geralmente é feito com a do
cumentação simples dos pais. 
O processo é tranquilo e segu
ro, tanto para os proprietários 
como para os pretendentes, e 
nós damos toda a orientação ne
cessária para ambos”, conclui a 
diretora da Lello.

Para facilitar a busca dos 
estudantes por imóveis den
tro desse perfil, a Lello montou 
uma página exclusiva: www.lello 
imoveis.com.br/universitarios. 
Já para os proprietários que pos
suem imóveis dentro desse per
fil e desejam anunciar gratuita
mente, é só acessar o link: www.
lelloimoveis.com.br/anuncie

Foto: Christopher Harris on Unsplash

Volume de novos contratos aumenta de 25% a 30% 
entre janeiro e março devido à procura de jovens 

que vêm estudar na cidade de SP, diz a Lello

Contate-nos: www.gazetazn.com.br

PRECE PODEROSA
PARA PROSPERIDADE

Ó Criador do Mundo tudo que disseste peças 
e receberás embora estejas nas alturas em 
Vossa Divina Glória inclinai seus ouvidos à 
essa humilde criatura para satisfazer-lhe o de-
sejo. Ouve minha prece Ó Pai amado e fazei 
que por Vossa Vontade eu obtenha a graça 
que tanto almejo. (Pedido). Deus supre ago-
ra todas as minhas necessidades. Segundo 
suas riquezas e em glória serei sempre grato 
p/ suas riquezas sempre ativas presentes imu-
táveis e abundantes em minha vida. Que isso 
seja feito pelo poder em nome do Vosso Filho 
Jesus. Citai essa prece p/ manhã 7 vezes jun-
to com Salmo 23 e Pai-Nosso. D.R.M.

ORAÇÃO AO PODEROSO 
SANTO EXPEDITO

Meu Santo Expedito! Meu Santo das Causas justas e 
urgentes, intercede por mim junto ao Nosso Sr Jesus 
Cristo, socorre-me nesta hora de aflição e desespero, 
meu Santo Expedito, Vós que sois um Santo Guerreiro, 
Vós que sois o Santo dos Aflitos, Vós que sois o Santo 
dos desesperados, Vós que sois o Santo das causas 
urgentes, proteja-me. Ajuda-me. Dai-me força, coragem 
e serenidade. Atenda ao meu pedido. “Fazer o Pedido” 
Meu Santo Expedito! Ajuda-me, Dai-me força, coragem 
e serenidade. Atenda ao meu pedido. “Fazer o pedido”. 
Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas 
difíceis, proteja-me de todos que possam me prejudi-
car, proteja minha família, atenda ao meu pedido com 
urgência. Devolva-me a paz, a tranquilidade. Meu Santo 
Expedito! Serei grato pelo resto de minha vida e levarei 
vosso nome a todos a que têm fé. Muito obrigado. Rezar 
um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e fazer o Sinal da Cruz. 
Publicar imediatamente após o pedido. M.I.

Libertação
Se Jesus está a meu favor, 

quem poderá estar contra mim? 
Estes e outros lembretes enchem 
a alma do verdadeiro Cristão; o 
resto é o resto, como dizia Ele:

“Vinde a mim todos vós que 
sofreis e que estais sobrecarre
gados e Eu vos aliviarei. Tomai 
meu jugo sobre vós e apren
dei de mim que sou brando e 
Humilde de Coração, e encon
trareis o repouso de vossas al
mas; porque meu jugo é suave e 
meu fardo é leve”

Jesus

Ele, o Mestre, e nós os 
aprendizes do Evangelho. O 
Evangelho é como o Sol da es
piritualidade. É que a sua luz 
se dirige à atmosfera íntima da 
criatura, intensificandose no 

clima da boa vontade e do amor, 
da sinceridade e da singeleza.

Meu amigo, se procuras
A glória da redenção
Acende a luz do Evangelho
No templo do coração.

Não podemos violentar os 
princípios que regem a vida e a 
sementeira deve anteceder a co
lheita. Não vamos inverter os va
lores, mas guardar o respeito e a 
educação se existir dentro de nós 
o mínimo de Amor ao próximo.

Tudo nasce e cresce,
Tem seu desenvolvimento,
Na vida aparece
Cobrindo o acontecimento.

O Mito de Todos os Tempos,
O Herói da Estrada,

Cobrindo todos eventos,
Esse é o homem da Jornada.

Vamos unir corações,
Procurar entender
O Mundo, suas razões,
No modo de bem viver.

Se está aí a Situação,
Você não esquece Deus,
Na sua Evangelização,
Cuida dos zelos seus.

Achamos o quociente
Do número multiplicado,
Salve Senhor essa gente
Que está no teu legado.

Hoje vamos no embalo
Cantando uma canção,
Água suja vai no ralo,
Salve a Libertação.

IRMÃ LÚCIA

*Coordenação anterior da saudosa Maria dos Santos Silva, esposa de nosso Fundador.

Aplicativos ganham espaço 
no mercado de delivery pet 

Quantas vezes você precisou 
de um remédio para o seu ca
chorro de madrugada e teve que 
buscar um petshop aberto? Ou 
quando chegou em casa depois 
de um dia cansativo e perce
beu que não tinha mais a ração 
do seu gato? Essas são situa
ções que muitas pessoas já vive
ram  ou continuam vivendo  e 
que fizeram com que os irmãos 
Thadeu e Felipe Diz lançassem 
a Zee.Now, um aplicativo que 
oferece delivery de produtos pet 
em minutos.

A Zee.Now oferece entrega 
gratuita independente do valor 
da compra, disponibilidade 24 
horas, além de uma curadoria 
para garantir os melhores pro
dutos para todas as categorias 

de cães e gatos  alimentos, far
mácia, higiene, petiscos, brin
quedos e acessórios a qualquer 
hora do dia ou da noite. Com 
uma gama diferenciada de pro
dutos e entrega expressa, a so
lução da Zee.Now investe nos 
próprios centros de distribuição 
e entregadores especializados: 
os chamados “Zee.Men”.

O aplicativo, que nasceu dos 
mesmos fundadores da Zee.Dog, 
a marca de acessórios pet mais 
conhecida do País, já alcançou 
de maneira orgânica mais de  
150 mil downloads em menos 
de um ano, com uma taxa de re
tenção de 78%. Tudo isso para 
que os amantes dos pets não te
nham que passar mais por “per
rengues” no dia a dia com os 
seus companheiros.

Atualmente, a Zee.Now 
atende mais de 80 bairros nas 
cidades de São Paulo e Rio de 
Janeiro, supridos por cinco cen
tros de distribuição localizados 
nos bairros: Itaim, Higienópolis, 
Copacabana, Botafogo e Barra 
da Tijuca. Para manter a ex
celência no serviço, a empresa 
possui um plano de expansão 
conservador, mas afirma que a 
fila de espera já é grande. 

Foto: Divulgação

Volta às aulas pode ser um transtorno para 
quem sofre bullying, saiba como lidar

A volta às aulas está chegan
do. E o retorno à escola já tira o 
sono de quem costuma ser alvo 
de bullying. Segundo relatório 
da Unicef, 150 milhões de ado
lescentes sofrem bullying nas 
escolas e cerca de 720 milhões 
de crianças em idade escolar vi
vem em países onde não estão 
totalmente protegidas por lei do 
castigo corporal.

Um dos grandes proble
mas das vítimas é a vergonha 
de contar aos pais e pedir aju
da. E como saber se seu filho 
está sendo vítima de bullying? 
Primeiramente, saiba o que é 
o bullying. Segundo Elaine Di 
Sarno, psicóloga com especiali
zação em Avaliação Psicológica 
e Neuropsicológica; e Terapia 
Cognitivo Comportamental, am
bas pelo Instituto de Psiquia
tria do Hospital das Clínicas; o 
problema envolve um comporta
mento agressivo (seja por pala
vras ou atitudes), repetitivo, fei
to por alguém que exerce algum 
tipo de poder ou intimidação so
bre outra pessoa do mesmo nível 
hierárquico (diferente do assédio 
moral, quando é exercido por al
guém de nível hierárquico supe
rior sobre um subalterno). 

Só que, na prática, segundo 
a psicóloga, essa interação é bem 
mais complexa, pois envolve per
sonalidades, temperamentos e 
características diferentes.

Este é um dos papéis funda
mentais dos pais, os primeiros e 
mais importantes modelos que 
a criança toma para aprendiza
do das regras sociais. Aspectos 
culturais também devem ser le
vados em conta. Especialmente 
em relação aos meninos, que são 
cobrados desde cedo a se torna
rem corajosos e fortes no con
texto social ao qual pertencem.

Vale lembrar que a função 
das escolas é ensinar, e não edu
car. Será preciso que os pais mu
dem seu modo de lidar com a 
criança, tentando corrigir o que 
não foi ensinado no momento 
certo. Muitas vezes, é necessá
rio que os pais procurem orien
tação/psicoterapia para que 
seja possível rever os limites da 
criança. 

Como identificar se 
seu filho sofre bullying

As vítimas de bullying, em 
geral, têm algum tipo de carac
terística de fragilidade ou vulne
rabilidade que as faz ser tornar 
alvo do intimidador (“buller”). 
Pode ser algum aspecto físico 
(a criança “gordinha” ou “bai
xinha”, por exemplo) ou psico
lógico (a criança “tímida” ou 
mais “infantil”, em compara
ção com as demais). “As víti
mas do bullying têm vergonha 
de contar o que estão sofrendo. 
“Cabe aos pais detectar as mu
danças no comportamento da 
criança (não querer ir à escola, 

mostrarse triste ou angustiada 
quando chega a hora de ir à es
cola, não demonstrar interesse 
em participar das atividades no 
recreio, entre outras)”, exempli
fica Elaine.

Um aspecto particular do 
bullying, que tem se torna
do muito preocupante e atinge 
mais, especialmente os adoles
centes, é o cyberbullying. Trata
se do bullying exercido através 
do uso da internet, de redes so
ciais ou de sistemas de comunica
ção de grupo, como o WhatsApp. 

As abordagens para mane
jo, tanto do agressor, quanto da 
vítima são, principalmente, de 
base psicoterápica. “Para o ‘bul
ler’, o trabalho envolve ameni
zar seu comportamento agressi
vo. Já para a vítima do bullying, 
a terapia ajuda a superar a difi
culdade de se expressar e se de
fender. Em ambos os casos, a 
orientação ou terapia dos pais 
é indicada, uma vez que estes 
podem se sentir perdidos e não 
conseguirem lidar adequada
mente com o problema”, finali
za Elaine Di Sarno.
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Segundo relatório da Unicef, 150 milhões de adolescentes 
sofrem bullying nas escolas


