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Diagnosticar depressão
Pela primeira vez, cientistas desenvolveram 
um exame de sangue capaz de diagnosticar 
a depressão. O teste detecta a doença ao 
medir os níveis de marcadores genéticos 
associados à presença da condição. Além 
disso, segundo os especialistas, o método 
pode, no futuro, ajudar os médicos 
a descobrir quais pessoas têm maior 
predisposição à depressão e se determinado 
tratamento será eficaz para o seu paciente.

*** O estudo, feito na Universidade 
Northwestern, Estados Unidos, e publicado 
ontem no periódico “Translational 
Psychiatry”, foi feito com 64 pessoas de 21 a 
79 anos, metade delas com depressão. Hoje, 
o método de diagnóstico da depressão é 
subjetivo, pois se baseia em sintomas não 
específicos, como fadiga e mudança de 
apetite, que podem ser aplicados a diversos 
problemas físicos e mentais. 
Informação Veja.

Desemprego
Os trabalhadores com idade entre 18 
e 24 anos foram os mais prejudicados 
pela pandemia de Covid-19. A taxa de 
desocupação subiu de 23,8% no 4º trimestre 
de 2019 para 29,8% no mesmo período 
de 2020, o que corresponde a quase 4,1 
milhões de jovens à procura de emprego. 
No recorte por escolaridade, o desemprego 
foi maior para os trabalhadores com ensino 
médio incompleto: alta de 18,5% para 
23,7%, na mesma base de comparação. 

*** Em contrapartida, a ocupação dos que 
têm ensino superior continuou crescendo e 
houve alta de 4,7%, na comparação entre os 
números de trabalhadores nesta condição, 
nos respectivos trimestres de 2019 e 2020. 
Os dados constam da Carta de Conjuntura 
divulgada ontem pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada. Foi o que publicou a 
Agência Brasil.

BORDADOS do Seridó “A arte da 
mulher Potiguar” é o título da exposição 
online, com assinatura de @andreylourenco 
e vídeo por @mylenasouza que retrata o 
bordado da mulher potiguar. O projeto 
é idealizado pelo fotógrafo Andrey 
Lourenço. Acesso através do link 
fotos: https://drive.google.com/drive/
folders/12Yp9m8oGgmeqANqu0J-
VoSrt3HE9wwAg?usp=sharing

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para a jornalista e ex-prefeita de Natal 
Micarla de Souza, o empresário Telmo Barreto 
Júnior, o executivo André de Paula e a querida 
Telma Dantas.

DeDeus Fonseca em click com Magda Patriota, durante 
tarde de vivas e celebração no Chaplin Recepções

Os parabéns da coluna para a jornalista e ex-prefeita 
de Natal, Micarla de Souza, aniversariando hoje

Casal querido da colunista, Jayane e Antônio 
Linhares, ele superintendente do Hospital Rio Grande

Flexibilizando
Pelo menos 18 Estados estão flexibilizando 
restrições. Entre os que adotaram algum tipo 
de flexibilização das medidas para conter a 
disseminação da pandemia desde março estão 
Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, 
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do 
Norte, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e 
Tocantins, além do Distrito Federal. Portal Uol

AREA SACRA
As ruínas do Largo di Torre 
Argentina, onde Júlio César foi 
assassinado em 15 de março do ano 
44 a. C., poderão ser visitadas a partir 
de 2022, anunciou a prefeita de Roma, 
Virginia Raggi. A chamada “Area 
Sacra”, no coração da cidade, vai virar 
um museu a céu aberto, e para isso 
contará com o patrocínio da casa de 
moda e joalheria Bvlgari.

O abraço da colunista para o ex-senador Garibaldi 
Filho, que diariamente agradece o envio da nossa coluna
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