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BEM-ESTAR NA PANDEMIA Ioga e meditação (foto) é um dos temas da programação on-line 
“Atos para Convocar Presença”, que tem inscrições abertas pelo Sesc Consolação, em São Paulo. 
O evento oferece práticas corporais diversas para o resgate dos conhecimentos ancestrais e a 
manutenção da saúde física, emocional e espiritual. Inscrições: bit.ly/AtosParaConvocarPresença 

Vinicius Bernardo

DIA DA FELICIDADE 
Monja Coen (foto) 
está na programação 
de palestras do evento 
do portal Felicidade 
Sustentável em parceria 
com a Unibes Cultural, 
no dia 20 de março. 
Promovido há três 
anos em celebração ao 
Dia Internacional da 
Felicidade, as atividades 
desta edição serão 
no formato on-line. 
Inscrições gratuitas: 
felicidadesustentavel.
kpages.online/diainter-
nacionaldafelicidade

https://jornalzen.com.br/
http://www.bit.ly/AtosParaConvocarPresen�a
http://www.felicidadesustentavel.kpages.online/diainternacionaldafelicidade
http://www.felicidadesustentavel.kpages.online/diainternacionaldafelicidade
http://www.felicidadesustentavel.kpages.online/diainternacionaldafelicidade
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CAMPANHA DE PÁSCOA DO EATALY
O Eataly, centro de gastronomia italiana em São Paulo, está promovendo 
campanha para o período de Páscoa. Entre as atrações, pratos exclusivos 
por delivery, lives no Instagram com dicas gastronômicas e uma ação solidá-
ria, com doação de chocolates para a Associação das Mulheres de Paraisó-
polis. A campanha vai até 11 de abril.

SAÚDE EM MOVIMENTO
A ONG Instituto Sempre Movimento lançou projeto para realização de ati-
vidades físicas em casa, voltado ao público com idade entre 30 e 50 anos. A 
ação está presente em 18 cidades, entre as quais São Paulo e Rio de Janei-
ro. As aulas ocorrem às terças e quintas-feiras, às 14h, com orientação re-
mota de um professor especializado. 

EXERCÍCIO SOLIDÁRIO
O Km Solidário, aplicativo que transforma quilômetros percorridos nas ati-
vidades físicas em doações para instituições e ONGs parceiras, doará 5% da 
sua receita mensal para uma entidade diferente. Em março, o valor será 
destinado para a União BR, movimento voluntário que vem arrecadando 
doações para ajudar no combate ao coronavírus. 

SONO BOM, FUTURO SAUDÁVEL
Com esse slogan, a Associação Brasileira do Sono (ABS) está promovendo, 
até 21 de março, a Semana do Sono 2021, campanha de conscientização 
social sobre a importância do sono para a saúde e qualidade de vida. Em 
virtude da pandemia, a campanha acontece em modo virtual. Confira a 
programação em https://bit.ly/3l21Uzu

MANDALA E MEDITAÇÃO
O Centro Internacional de Mandala, Arte e Simbolismo (Ceimas) está ofere-
cendo, até o dia 21 de março, das 7h15 às 8h, uma prática gratuita de man-
dala e meditação. Para participar, só é preciso ter uma folha de papel e uma 
caixa de giz de cera ou giz pastel oleoso. O endereço para acesso no Insta-
gram é @myrianromero.ceimas

PANORAMA
por Natália Lima 

A gestação é um período que traz 
muitas transformações às mulhe-

res. O corpo se prepara para a forma-
ção da criança e para o parto, o que 
pode ocasionar fases de diferentes in-
cômodos. No primeiro trimestre, é 
muito comum ter enjoo, moleza, mui-
to sono, dores na região do abdômen, 
prisão de ventre. Já no início do se-
gundo trimestre esses sintomas me-
lhoram, porém, ao final do segundo e 
no terceiro trimestre, conforme a bar-
riga vai crescendo, surgem dores na 
lombar ou torácica, dor no ciático, pri-
são de ventre, inchaço, ansiedade e, por 
consequência, noites mal dormidas.

Para diminuir esses sintomas as ges-
tantes podem usar e abusar da medici-
na integrativa, já que não podem uti-
lizar remédios alopáticos nessa fase. 
Técnicas como a acupuntura, moxate-
rapia, ventosaterapia, aromaterapia e 
homeopatia são recursos poderosos pa-
ra a melhora de todos os sintomas. 
Além disso, exercícios específicos co-
mo spinning babies auxiliam nas dores 
de nervos e músculos do corpo.

A técnica da medicina integrativa 
a ser utilizada varia para cada mulher. 
Primeiramente é feita uma avaliação, 
pois em cada gestante os métodos fun-
cionarão de uma forma. Por exemplo, 
a aromaterapia ajuda bastante alguns 

sintomas das gestantes, principalmen-
te na questão emocional como ansie-
dade e estresse. Inchaço e dores mus-
culares também aliviam bastante, tra-
zendo um grande bem-estar. Como atua 
na hipófise, é possível utilizar a aroma-
terapia também durante o trabalho de 
parto. Óleos como alecrim, lavanda e 
ylang ylang são poderosos na gestação.

A acupuntura, ciência comprovada 
com cada vez mais mais espaço, é um 
grande recurso na gestação. Ela pode 
ser utilizada para amenizar qualquer 
sintoma de mal-estar. Além disso, au-
xilia na questão da fertilidade, durante 
e no pós-parto. É uma técnica que en-
volve questões emocionais da gestan-
te, portanto não existem pontos espe-
cíficos a serem utilizados. Em alguns 
pontos, a acupuntura não deve ser apli-
cada – pode haver rompimento de bol-
sa ou desencadear o trabalho de parto.

Já a homeopatia, da mesma forma 
que a acupuntura, envolve toda uma 
questão energética e emocional, atu-
ando por meio de estímulos energéti-
cos desencadeados por medicamentos 
homeopáticos com o intuito de reequi-
librar a energia vital dos pacientes. Des-
de que seja prescrita e acompanhada 
por um homeopata, não há contraindi-
cações, só benefícios!
Natália Lima é mentora gestacional, terapeuta 
integrativa e homeopata 
tatva@tatva.com.br

Mal-estar na gestação

JORNALZEN, 16 ANOS

Parabéns pelos 16 anos de compro-
misso com a informação séria e pre-
cisa.

Márcia Steffen, Indaiatuba

Um jornal com muita história. Uma 
história de conquistas, lutas e vitórias  
que se funde com sua fundadora.

Flavio Verdum, Campinas

mailto:contato@jornalzen.com.br
http://www.jornalzen.com.br
http://api.whatsapp.com/send?phone=5519995614785
http://api.whatsapp.com/send?phone=5519991094566
https://www.facebook.com/jornalzen
http://twitter.com/jornalzen
http://www.instagram.com/jornalzenoficial/
https://bit.ly/3l21Uzu
https://www.instagram.com/myrianromero.ceimas/
mailto:tatva@tatva.com.br
http://api.whatsapp.com/send?phone=5511984297035
http://api.whatsapp.com/send?phone=5519991094566
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ZENTREVISTA: Flora Victoria

CULTURA DA GRATIDÃO
Flora Victoria tinha 8 anos de ida-

de quando teve sua primeira ex-
periência com a filantropia: arre-

cadar alimentos para ajudar uma cida-
de-piloto em Brasília com famílias ado-
tivas para órfãos carentes. Já naquele tem-
po, algumas dúvidas permeavam os pen-
samentos dessa paulistana de 53 anos. 
Depois de construir sólida carreira em 
empresas multinacionais, Flora e o ma-
rido decidiram, em 1999, que era hora 
de investir em um ambicioso sonho: 
contribuir para a construção de um 
mundo melhor. Daí surgiu a Sociedade 
Brasileira de Coaching (SBCoaching), 
que já atendeu mais de 3 mil empresas 
e formou mais de 45 mil coaches. Em 
2012, Flora lançou o primeiro treina-
mento de coaching aliado à psicologia 
positiva – área da qual é mestre pela 
Universidade da Pensilvânia (EUA). 
Nesta entrevista ao JORNALZEN, a 
embaixadora da Felicidade no Brasil 
pela World Happiness Summit fala 
mais sobre outro assunto ao qual tem 
se dedicado: a gratidão – no trabalho e 
na vida pessoal –, em que um simples 
“obrigado” faz toda a diferença. 

Como o coaching surgiu em sua vida?
Foi o veículo que escolhi para atuar 

no mundo de um modo positivo, efi-
caz e altamente transformador. A des-
coberta do coaching e da incrível ca-
pacidade que esse processo possui de 
ampliar horizontes, estimular a alta per-
formance e trazer à tona o potencial 
que, muitas vezes, nem sequer sabemos 
que temos, foi um divisor de águas. A 
SBCoaching nasceu em um momento 
decisivo em minha vida e na de meu 
marido. Foi o dia em que decidimos dei-
xar para trás nossas carreiras de altos 
executivos em grandes corporações pa-
ra ir atrás de um sonho. 

 
No que consiste, em linhas gerais, 
o conceito de psicologia positiva?

A psicologia positiva é o estudo so-
bre a felicidade aplicada no dia a dia, pa-
ra gerar mais bem-estar físico e mental. 
Em sua abordagem científica, estuda os 
comportamentos humanos, sempre ten-
do como principal trabalho construir o 
bem com o foco nos pontos positivos das 
ações e sentimentos ao invés de focar 
em eliminar os pontos negativos.

Quais efeitos benéficos obtemos ao 
expressar gratidão?

Ao longo dos anos, diversas pesqui-
sas indicaram uma série de benefícios 
impressionantes da gratidão e princi-

Mestre em psicologia positiva e Embaixadora da Felicidade no Brasil 
preconiza benefícios da arte de ser grato no trabalho e na vida pessoal

Divulgação

de “ferramenta” para transformar um 
obstáculo em uma oportunidade de cres-
cimento. Avaliar que lições são possí-
veis de tirar das experiências. Precisa-
mos ver a gratidão como mais uma ha-
bilidade profissional que podemos cul-
tivar ao lado de outras, como comuni-
cação, resiliência e perdão. 

Como ser feliz em tempos de tantas 
incertezas e preocupações?

A psicologia positiva explica que a 
felicidade não é a ausência de proble-
ma e, sim, um estado de espírito que in-
depende de situação e lugar. A felici-
dade implica em perceber o problema, 
analisar a situação e lidar com ele de for-
ma equilibrada. Não significa que pre-
cisamos ser sempre apáticos às frus-
trações e, sim, analisar quais ações nos 
permitem solucionar a questão.

Pessoalmente, adota alguma prática 
voltada ao autoconhecimento?

Mindfulness é a prática que tenho 
usado constantemente para estar cons-
ciente de meu próprio corpo, mente e 
pensamentos, para criar um estado de 
paz e tranquilidade.

Como avalia a proposta do JOR-
NALZEN?

Acredito que estamos em uma nova 
era, em que o processo de autoconhe-
cimento e práticas para a melhora do 
bem-estar físico e mental são essenci-
ais. Ter um meio de comunicação que 
propicia mais informação nesse senti-
do contribui para que cada vez mais 
pessoas tenham acesso a esse mundo 
maravilhoso de autoconhecimento.

Que mensagem gostaria de deixar 
para os nossos leitores?

Continuem em busca de desenvol-
vimento pessoal. Somente através dele 
você conseguirá resolver problemas que 
irão refletir de dentro para fora. Quan-
do desenvolvemos e trabalhamos em 
prol da nossa inteligência emocional, 
conquistamos mais autoconsciência e 
podemos construir mais resiliência.

“Um simples ‘obrigado’ não 
custa um centavo e tem efeitos 
benéficos tanto para quem dá 

quanto para quem recebe” 

palmente o ato de escrever as coisas pe-
las quais somos gratos. Como melhor 
sono, menos sintomas de doenças físi-
cas e mais felicidade. Também reduz 
sensações como ressentimento frustra-
ção e arrependimento. Um simples “obri-
gado” não custa um centavo e tem efei-
tos benéficos mensuráveis tanto para 
quem dá quanto para quem recebe. 

De que forma é possível cultivar a 
gratidão no trabalho, um dos focos 
de seu trabalho?

Cultivar uma cultura de gratidão 
pode ser a melhor forma de ajudar o co-
laborador a se preparar para o estresse 
das mudanças, conflitos e fracasssos. A 
gratidão ajuda a ver ganhos mesmo 
em momentos difíceis. É uma espécie 



JORNALZEN 4 MARÇO/2021

Ansiedade
A ansiedade é chamada de “doença 
do milênio”.

Ela vem em razão do ser humano 
estar vivendo em um mundo de mui-
tas informações e o isolamento so-
cial atualmente com a pandemia pro-
voca uma insegurança, o medo quan-
to a saúde, o emprego, problemas 
financeiros e trava uma luta pela so-
brevivência. 

O medo é o principal fator que 
provoca a ansiedade, causando pre-
ocupações com sentimentos de rai-
va, rancor, revolta, inveja e outros.

A pessoa ansiosa não consegue 
controlar as emoções e se desesta-
biliza espiritualmente. Todo desequi-
líbrio nervoso começa pela ansieda-
de que se transforma em depressão 
e provoca outras doenças somáticas.

O medo do futuro, do que pode 
acontecer provoca insegurança de 
enfrentar determinadas situações, 
cria um descontentamento, que aca-
ba a pessoa entrando em depressão.

O ser humano é um espírito tem-
porariamente passando por uma ex-

periência no cor-
po físico, em um 
estágio de apren-
dizado a caminho 
da evolução espi-
ritual, mas com as incertezas da vi-
da e a falta de uma fé no futuro.

O desconhecimento do sentido 
da vida provoca expectativas e me-
dos que o atormenta neste momen-
to de pandemia.

Segundo especialistas, há dois ti-
pos de ansiedade: a normal, provoca-
da pelo senso moral de responsabi-
lidade; e a patológica, que causa en-
fermidades.

O conceito que a ciência tem de 
ansiedade é: “um estado emocional 
vivenciado com o medo e a emoção 
que ela provoca”.

Para vencer a ansiedade é preci-
so controlar as emoções com relaxa-
mento, preces e ter fé que tudo po-
derá ser superado. Procurar lugares 
calmos, apreciar as belezas da natu-
reza, mudar de atitude, mudar o fo-
co, procurar ler bons livros ou filmes.

Agradecer a Deus pelo dom da vi-
da e ter pensamentos positivos – nos-
sa mente reflete o que pensamos.

JOÃO SCALFI

por Márcia Tolotti

Não é de hoje que o ser humano foi 
se transformando em um sujeito 

atópico, com dificuldade de encontrar 
seu lugar e com uma sensação de in-
consistência. A pandemia exacerbou os 
sentimentos de insegurança individu-
ais e coletivos, demonstrando ainda a 
tendência ao individualismo, que sem-
pre existiu e vem se tornando um mal 
ainda maior no século 21. As pessoas 
tendem a interagir digitalmente umas 
com as outras, sem o real calor humano. 
O isolamento demonstrou o quanto o 
contato com o outro é fundamental. 

Vivemos em uma sociedade e uma 
cultura que nos forçam a perseguir um 
ideal irreal de felicidade, muitas vezes 
exibido nas redes sociais. Sem facilida-
de de dizer Não para situações de “su-
posto” prazer, fomos nos tornando re-
féns de ilusões e fantasias de felicida-
de plena. Em certo grau, perdemos a no-
ção de que a vida também é feita de pri-
vações. Ainda cuidamos e hierarquiza-
mos nossas ações em termos de bem e 
mal, mas deixamos de delegar à religião, 
ao trabalho, as relações sociais ou à fa-
mília o papel de dar sentido à vida e aca-
bamos privatizando esse sentido. 

O que exatamente isso quer dizer? 
Que passamos a usar como parâmetro 
de certo, errado ou merecimento qua-
se que exclusivamente nosso ponto de 
vista. A individualização extremada nos 
tornou os “únicos e infalíveis juízes” das 
mazelas da humanidade ou daqueles 
que nos rodeiam inclusive daquilo que 
é considerado “normal” ou “anormal”. 

Mas quando se trata de saúde men-
tal, como estamos reagindo? Tendemos 
a pensar que normalidade está ligada 
a saúde e que anormalidade está ligada 
a doença. Não podemos esquecer que 
até pouco tempo atrás transtornos men-
tais eram vistos como demonizações. So-
mente a partir do século 19 foram sen-
do estabelecidos os conceitos de doen-
ça e saúde mental. Se sofrimentos psí-
quicos ou manifestações “fora do pa-
drão” eram vistas como pactos demo-
níacos, era natural haver uma exclusão 
dessas pessoas e como herança cultural 
carregamos esse estigma até hoje. 

Atualmente encontramos formas va-
riadas de adoecimento emocional com 
nomenclaturas nem sempre unanimes, 
mas a partir de março de 2020 com o 
advento da pandemia causada pela Co-
vid-19, um ponto se tornou comum tan-
to entre profissionais da saúde mental 
quanto da população em geral: as pes-
soas estão sofrendo muito. O distanci-
amento prolongado, o medo do desco-
nhecido e da morte pelo vírus e a pos-
sível perda do trabalho tiveram como 
consequência o aumento expressivo de 
doenças psicossomáticas. De crianças 
a idosos a vulnerabilidade passou a fa-
zer parte do mundo, ninguém saiu ile-
so e, sem contabilizar outras doenças, 
somente os casos de depressão somam 
11 milhões de brasileiros acometidos 
por esse mal, segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 

Mas afinal o que acontece com uma 
pessoa depressiva? A pessoa possui uma 
lógica de pensamento de que nunca vai 
conseguir mudar, o passado é visto de 
maneira negativa ou apática e o futuro 
não existe para ela. Além disso, se ins-
tala uma inapetência para viver, uma 
impossibilidade de desejar e de agir. Há 
um sentimento de incapacidade geran-
do esgotamento e profunda angústia. 

O que fazer? O primeiro passo é pro-
curar um especialista: psiquiatra, psi-
cólogo ou psicanalista. Avaliar a neces-
sidade de medicação e análise/terapia. 
Isso é fundamental, mas insuficiente. 
São necessárias outras ações para que 
a vitalidade volte a habitar a pessoa. 
Exercícios físicos são extremamente 
importantes, ioga, meditação, leituras 
e programas positivos, contato com a 
natureza e o resgate ao amor próprio. 

Se a mão invisível da Covid pesou 
sobre nós, também descobrimos a for-
ça da cooperação, o respeito pela ciên-
cia, a virtude pelo autocuidado, a su-
portabilidade da incerteza e a alegria 
daquilo que de fato tem valor na vida: 
saúde, família, amigos, disciplina e de-
terminação de hoje sermos uma ver-
são melhor de quem fomos ontem.

Márcia Tolotti é psicóloga e psicanalista, consul-
tora e especialista em educação psicofinancei-
ra pessoal e corporativa. 
marcia@marciatolotti.com.br

Saúde mental: os males
expostos pela pandemia

mailto:scalfi@terra.com.br
http://www.indaiacaixas.com.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5519991491256
mailto:http://
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Mexa-se todos os dias 
e ganhe vida
Temos no corpo humano cerca de 
206 ossos e 600 músculos. Pergun-
to-lhe, então: este perfeito engenho 
mecânico foi feito para ficar parado 
ou para se mexer? Quanto mais tem-
po parado, maior o risco de desen-
volver doenças crônicas como dia-
betes, hipertensão arterial, obesi-
dade, câncer, infarto do miocárdio 
ou acidente vascular encefálico (AVE/
derrame).

O estudo que ratifica isso aconte-
ceu em 1953, em Londres (Morris et 
al). A ideia foi comparar a prevalên-
cia da doença arterial coronariana 
(DAC) entre pessoas ativas e seden-
tárias. A amostra foram os famosos 
ônibus de dois andares de Londres, 
pois neste estavam motoristas sen-
tados por longos períodos e cobra-
dores que subiam e desciam as esca-
das, ajudavam idosos, etc. A conclu-
são foi que os cobradores apresenta-
vam uma ocorrência 30% mais baixa 
de manifestações associadas à coro-
nariopatia; e 50% inferior de infarto 
agudo do miocárdio e mortalidade 

por todas as causas quando comparado 
aos motoristas. 

Atividade física e exercício físico não 
são sinônimos. Atividade física é qual-
quer movimento do dia a dia que resul-
te num gasto energético acima do nível 
do repouso. Já exercícios físicos são prá-
ticas programadas, com sequência de 
movimentos que buscam o objetivo de 
manter ou melhorar um ou mais com-
ponentes da aptidão física. 

Mas quanto devo me exercitar, dou-
tor? Qual o melhor exercício? Faça o exer-
cício que você mais gosta e o que seja 
mais viável de acontecer regularmente 
em sua vida. Em novembro de 2020, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
divulgou uma nova diretriz. A nova re-
comendação é de pelo menos 150 a 300 
minutos de atividade aeróbica modera-
da a vigorosa por semana para todos os 
adultos, e uma média de 60 minutos por 
dia para crianças e adolescentes. Lem-
brando que exercícios de fortalecimen-
to muscular também devem ser adicio-
nados em dois dias da semana. 

Os benefícios do exercício físico re-

RENATO KALIL UEHBE mundial fosse mais ativa. Segundo a 
OMS, um em cada quatro adultos e 
quatro em cada cinco adolescentes 
não praticam atividade física suficien-
te. Globalmente, estima-se que isso 
custe US$ 54 bilhões em assistência 
médica direta e outros US$ 14 bilhões 
em perda de produtividade.

 Portanto, para cada hora sentado, 
fique 10 minutos em pé. Suba esca-
das, caminhe mais. Ser fisicamente 
ativo pode adicionar anos à vida, e vi-
da aos anos. Cada movimento conta.

Exercício é remédio. 
Até mês que vem.

gular são conhecidos e inúmeros, mas 
em tempos de pandemia, e levando em 
consideração algumas sequelas e con-
sequências do pós-doença, quero des-
tacar que o exercício pode melhorar e 
muito a saúde mental e o sono. Pode re-
duzir a avidez por alimentos calóricos, 
melhorar a cognição, a concentração, 
reduzir a ansiedade e prevenir quadros 
de depressão. 

O “comportamento sedentário” é 
um problema global de saúde que pre-
cisa ser melhor enfrentado também no 
Brasil. Até 5 milhões de mortes por ano 
poderiam ser evitadas se a população 

por Ana Regina Caminha Braga

Tão importante quanto o papel do 
professor na educação das crian-

ças é o papel dos pais, afinal, são eles 
que estabelecem os primeiros ciclos de 
aprendizagem em casa. Por isso, é mui-
to importante que exista essa consci-
ência por parte dos responsáveis e que 
eles saibam qual é o dever da escola e 
o que compete a eles.

A cada dia que passa, percebe-se 
certa inversão de papéis. Hoje as fa-
mílias confiam à educação formal de 
seus filhos desde muito cedo à escola. 
É claro que os pais têm consciência do 
seu papel, mas nem sempre acabam 
colocando isso em prática, muitas ve-
zes por questão de tempo e a vida agi-
tada que o ser humano vem levando. 

Porém, essa lacuna pode acarretar 
problemas futuros na educação daque-
la criança, e, se não foram tratados com 
a devida atenção podem evoluir com 
o tempo. Crianças são crianças, elas pre-
cisam estabelecer com seus pais, pro-
fessores e outros adultos, relações equi-
libradas para o seu desenvolvimento. 
Elas precisam de um espaço adequa-
do, no qual as aprendizagens primárias 
sejam vividas e ensinadas. E cabe aos 

pais ou responsável estabelecer os pri-
meiros limites, os “sins” e “nãos” 

À escola cabe educar essas crianças 
para que elas tenham maturidade pa-
ra pensar em alternativas, nos proble-
mas que as gerações anteriores dei-
xam como herança e nos novos desa-
fios que serão enfrentados. Para que 
isso aconteça, é preciso que família e 
escola caminhem juntas, cumprindo 
cada uma o seu papel, tendo em vista 

que pais e professores têm de reconhe-
cer seus papéis na educação das crian-
ças, para que nenhuma instância este-
ja ausente de seus deveres como tem 
acontecido.

A sociedade precisa ter consciên-
cia de que o papel da escola não é trans-
mitir conhecimentos da educação bási-
ca vinda da educação recebida em ca-
sa. Isso é responsabilidade dos pais e 
da família. A instituição de ensino de-
ve ensinar a criança detalhes relacio-
nados à cidadania e os valores éticos, 
além de ajudar a criança a formar opi-
nião e filosofias de vida. Na instituição 
se aprende o mundo e suas múltiplas 
linguagens. Nesta, realiza-se uma cami-
nhada acadêmica, a qual media novos 
caminhos para uma vida profissional.

Ana Regina Caminha Braga é escritora, psico-
pedagoga e especialista em educação especial 
e em gestão escolar
anaregina_braga@hotmail.com

O papel da família
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por Daniela Garcia

Essa pandemia está rendendo. Quem 
tem mais de 40 anos vai entender 

que aqui o termo “rendendo” signifi-
ca causando problemas, mas prefiro 
substituir o significado do termo, nes-
te texto, por prosperando, entregando.

A pandemia e o home office estão 
nos rendendo muitos momentos es-
peciais. Não tem um dia que não nos 
damos conta de algo diferente, de mais 
alguma mudança que precisa ser feita, 
de conceitos que precisamos aprender. 

Aprender “a fazer diferente” tor-
nou-se o foco central da nossa vida 
doméstica.

Certamente você aprendeu coisas 
novas. Passou a usar roupas e sapatos 
que nunca usou; pesquisou assuntos 
que não eram seu foco; reinventou e 
customizou roupas e artigos pessoais; 
conheceu e experimentou receitas, di-
cas de alimentação, exercícios físicos 
diferentes; ouviu música e viu arte, 
mesmo que por canais fechados de TV; 
ou seja, usou tempo para rever cren-
ças, analisar comportamentos, criar no-
vos hábitos, olhar por outro ângulo.

Concentrar-se em si mesmo, nas 
próprias ideias, passou a ser um exer-
cício constante nos últimos meses. Par-
te do efeito home office é isso. Estar o 
tempo todo em ambiente fechado faz 
isso. Estamos vivendo uma espécie de 
DIY(*) da nossa vida, do nosso dia a dia.

Agora a tendência é “moda confor-
to”, renovação na decoração para cri-
ar espaços alternativos dentro de casa, 
quartos com escritórios planejados e 
tudo o que pode sustentar a sua mu-
dança interior. Sua consciência de que 
o mundo de dentro é fundamental-
mente importante para aguentar o 
mundo de fora, se ampliou.

O mais interessante nisso é que 
através desse olhar de “faça você mes-
mo” doméstico, passamos a criar no-
vos parâmetros para o mundo exter-
no. Nossa consciência de corresponsa-
bilidade cresce e atinge outras esferas.

A primeira delas está ligada a en-
tender nosso planeta, ter um olhar 
mais enfático, pragmático e direto pa-
ra questões da sustentabilidade e pre-
servação do nosso ecossistema. O po-

rante que temos a inteligência emo-
cional, a autonomia e a organização 
pessoal necessárias para alcançarmos 
o nosso potencial e gerir nossa vida so-
zinhos. Na mesma linha de pensamen-
to, o intraempreendedorismo chega pa-
ra nos afirmar como inovadores den-
tro do ambiente de trabalho. Essa ha-
bilidade nos reconhece como colabo-
radores que trazem soluções diferen-
ciadas e evolutivas para dentro da em-
presa, e mostra como os novos empre-
endedores se entregam na construção 
de um local de trabalho arrojado e ori-
entado à prosperidade. 

O conjunto das duas habilidades nos 
dá força para implementar novas idei-
as, criar novos padrões e sermos ati-
vos na liderança e na missão das em-
presas. 

Estes rendimentos e resultados tra-
zidos pela pandemia ainda estão efer-
vescentes dentro de nós e tendem a 
nos mudar ainda mais. O momento é 
de aceleração e renovação. Dizem que 
a pandemia entregou ao planeta (e aos 
nossos hábitos) uma revolução tecno-
lógica de dez anos em um único ano e 
tornou, tudo ao nosso redor, efêmero 
e sem parâmetros com o passado.

Não podendo comparar com pas-
sado, temos a possibilidade de criar um 
futuro diferente. Mas precisamos agir 
em conjunto, agregar e integrar. Pre-
cisamos entender que tudo ao nosso 
redor é vivo e que, portanto, muda a 
qualquer momento. Que tudo o que fa-
zemos gera impacto, positivo ou ne-
gativo; pessoal e no coletivo, e que o po-
der de mudança está incondicional-
mente em nossas mãos, alicerçados em 
nossa consciência.

Esta pandemia está rendendo mui-
to e cabe a você perceber, recolher e 
usar seus dividendos da melhor forma. 
Como já diziam alguns filósofos: “seja a 
transformação que você quer para o 
mundo”, mas não espere não, comece já.

(*) DIY é a sigla da expressão em inglês Do 
It Yourself, que significa “Faça Você Mes-
mo”, na tradução para a língua portuguesa. 
O DIY pode ser considerado uma “filosofia 
de vida”, onde os seus participantes optam 
por deixar de comprar móveis, objetos e 
presentes, por exemplo, preferindo, fabri-
cá-los pessoalmente, sem contratação de 
ajuda profissional. É um conceito bastante 
popular desde a década de 1970.

Daniela Garcia é diretora de operações e asso-
ciações do Instituto Capitalismo Consciente Bra-
sil (ICCB)
contato@ccbrasil.cc

Frutos pandêmicos: uma fonte de 
vitamina essencial para o crescimento

F
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der de mudança está em nossas mãos, 
mesmo que sentados no sofá. 

Ao escolhermos marcas, produtos e 
serviços de empresas que estejam ori-
entadas ao bem maior e comum e que 
tenham a questão da preservação do 
planeta, das fontes de energia e dos 
recursos naturais no foco, nos ajuda a 
seguir nessa missão.

Pesquisas apontam que 70% da ge-
ração Z já pensa assim e consome pro-
dutos de todos os tipos com essa pers-

pectiva em mente. Precisamos nos cons-
cientizar que não há mais tempo para 
pensar e devemos agir já. 

A segunda urgência tem foco nos 
ambientes de trabalho. A consciência 
da mudança e da participação ativa de 
todos passa a ser tendência. Habilida-
des como autogestão e intraempreen-
dedorismo estão na crista dessa onda 
do “faça você mesmo”, só que agora, 
organizacional. 

A autogestão é a habilidade que ga-

mailto:contato@ccbrasil.cc
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Terapia tântrica (1)
Para falar da terapia tântrica, temos 
que mencionar o tantra, que é uma 
sabedoria milenar. Seu significado 
– do sânscrito, literalmente “tear, 
tecer, sistema” – denota as tradi-
ções esotéricas do hinduísmo e do 
budismo que se codesenvolveram, 
provavelmente, em meados do pri-
meiro milênio d.C. O termo tantra, 
nas tradições indianas, também sig-
nifica qualquer “texto, teoria, siste-
ma, método, instrumento, técnica 
ou prática sistemática de aplicação 
ampla.” (fonte: Wikipédia)

Existem, no entanto, muitos tex-
tos argumentando como sendo esse 
conhecimento ou sabedoria muito 
anterior a essa data. O importante 
é salientar que o tantra propõe em 
seu cerne a transcendência huma-
na, ou seja: que o seu praticante pos-
sa ir além de seus limites pré-esta-
belecidos e tenha contato direto 
com o que se chama de fonte cria-

dora, obten-
do profundo 
significado e 
benefícios in-
contáveis em todos os âmbitos de 
sua existência.

Não sendo isso possível ou aces-
sível a uma gama maior de pessoas, 
por questões de localidade (Orien-
te/Ocidente), cultura, costumes e até 
mesmo religião, surgiu o tantrismo. 
Deste, originou-se a terapia tântrica, 
que são práticas mais acessíveis e 
simples, que abarcam qualquer pes-
soa, independentemente de costu-
mes, filosofia ou religião.

A terapia visa trazer autoconhe-
cimento, melhora geral no corpo fí-
sico e corpos energéticos (a exem-
plo do corpo emocional e mental), 
além de auxiliar na solução em ques-
tões de relacionamentos em geral, 
mas principalmente amoroso e se-
xual.

JANE SEARA Marcelo Sguassábia

Preparem os rojões!
Nem é preciso comentar o quanto 
a pandemia afetou o mercado de 
eventos. Debelado o surto, entre-
tanto, o segmento promete ir à for-
ra, fazendo festa até por ocasião 
de datas pouco exploradas no ca-
lendário promocional.

Começando por 4 de janeiro, o 
Dia Nacional da Abreugrafia – exa-
me criado por um médico brasilei-
ro para detectar a tuberculose no 
processo de admissão de novos fun-
cionários. Como o exame não exis-
te mais, a data também foi, com-
preensivelmente, relegada a certo 
esquecimento. Uma injustiça, ain-
da a tempo de ser reparada.

Dia 7 é a vez do mecânico de ma-
nutenção de aeronaves fazer uma 
pausa para brindar, com seus pa-
res, o valor de seu insubstituível 
trabalho. A depender do ano, po-
de-se muito bem fazer uma “pon-
te”, emendando a folga com o Dia 
Estadual do Juiz Eclesiástico de 
Paz, que acontece 72 horas depois.

Já no Dia da Imprensa Filaté-
lica, a previsão é de um rega-bofe 
alusivo às milhares de publicações 
que enchem as bancas e salvam do 
vermelho nosso sofrido mercado 
editorial, todas elas dedicadas ao 
fabuloso universo dos selos. Na 
ocasião, um baile costuma ser pro-
movido na sede de campo da Abra-
jof – Associação Brasileira de Jor-
nalistas Filatélicos, entidade sedi-
ada em Ribeirão Preto (abrajof.
wordpress.com). A propósito, há 
controvérsias se a Associação reú-
ne jornalistas que produzem ma-
térias sobre filatelia ou se são ape-
nas jornalistas colecionadores de 
selos. A diferença é grande, conve-
nhamos, e desta distinção com cer-
teza dependerá o destino da hu-
manidade.

Em fevereiro temos, com inter-
valo de uma semana entre uma da-
ta e outra, o Dia da Roupa de Bai-
xo (no qual cuecas e calcinhas dei-
xam os varais para, em passeata, 
exibirem suas cores e formatos em 
praça pública) e o Dia do Surdo-
-Mudo – sobre o qual pouco se tem 
falado ou ouvido.

Prosseguindo, chegamos a mar-

ço e encontramos o Dia do Supre-
mo Conselho do Grau 33 do Rito 
Escocês Antigo e Aceito da Maço-
naria para a República Federati-
va do Brasil. Mas poderia ser tam-
bém o dia da perda de fôlego, de 
tão longo que é o nome da efemé-
ride. Até terminar de enunciar a 
data comemorativa já estaremos 
no dia seguinte, e a comemoração 
terá passado em brancas nuvens.

Em 17 do mesmo mês, brinda-
-se ao Dia do Fã. E como há fãs 
para tudo neste mundo, teremos 
festa no fã-clube dos que adoram 
ser fãs de alguma coisa e indife-
rença no fã-clube dos que odeiam 
e boicotam comemorações.

Março termina sob efeito da 
Anestesia Geral, cujo dia é come-
morado em 30 daquele mês. Não 
por acaso: o dia 30 costuma en-
contrar todo mundo sem dinheiro 
para fazer nada. O que explica a 
pasmaceira geral até que vire o 
mês e caia algum na conta. É pre-
ciso aqui deixar claro que o Dia da 
Anestesia Geral é festejado global-
mente, ao passo que o Dia da Anes-
tesia Local é ponto facultativo em 
alguns municípios isolados.

Abril começa com o famigerado 
Dia da Mentira, e você dirá que é 
mentira minha que se comemora, 
na mesma data, o Dia do Tomate. 
Algumas fontes não muito confi-
áveis informam que o dia correto 
alusivo ao legume é 1 de fevereiro, 
mas apuramos que é mentira.

E o ano prossegue com um vas-
to rol de oportunidades. Para citar 
apenas algumas, temos o Dia do 
Pracinha Paranaense, o Dia do 
Parque de Diversões, o Dia Mun-
dial dos Discos Voadores, o Dia do 
Dedo do Meio e o Dia Municipal da 
Luta de Braço – este comemorado 
apenas em Belo Horizonte.

Ah, também não dá pra esque-
cer o 22 de setembro – Dia Mun-
dial de Combate ao Mau Hálito. 
E, não que uma coisa seja neces-
sariamente consequência da ou-
tra, mas logo em seguida temos 
do Dia da Tia Solteirona.

Marcelo Sguassábia é redator publicitário
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por Juliana Amorina

A pandemia do novo coronavírus te-
ve um impacto gigantesco em di-

versos setores da sociedade, e podemos 
afirmar com segurança que a educação 
foi um dos mais afetados: o fechamen-
to dos espaços escolares para conter a 
disseminação do vírus impôs a profes-
sores, alunos e famílias mais um desa-
fio, entre tantos outros que passaram 
a enfrentar. 

Se o impacto de um ano letivo sem 
atividades presenciais é grande para 
estudantes de todas as etapas educa-
cionais, tem sido ainda maior para as 
crianças que estão sendo alfabetizadas 
– e, se nada for feito para mitigar esse 
impacto, ele terá consequências no 
longo prazo. 

Quando falo de alfabetização, refi-
ro-me a todo o processo de desenvol-
vimento de leitura e escrita, que come-
ça já na educação infantil. Nessa fase, 
é primordial promover experiências 
com a linguagem oral, que é o primei-
ro passo para a construção da concep-
ção de língua escrita – com a media-
ção do educador, o aluno é inserido no 
mundo da leitura (através da literatu-
ra, da contação de histórias, de canti-
gas e brincadeiras, etc.) e desenvolve 
habilidades iniciais da linguagem es-
crita (em desenhos e rabiscos e, mui-

tas vezes, usando letras e sílabas). A 
partir dos 6 anos de idade, quando ge-
ralmente entram no ensino funda-
mental, as crianças passam à alfabeti-
zação formal, com práticas pedagógi-
cas agora focadas na aprendizagem da 
leitura e da escrita. 

Em outras palavras: a educação in-
fantil e os anos iniciais do ensino fun-
damental são etapas de um mesmo pro-
cesso (alfabetização); em ambas, as cri-
anças precisam de experiências concre-
tas, interações e mediações constantes 
para aprender. Veja: no desenvolvi-
mento da linguagem oral, a interação 
é fundamental para aprender a falar, 
bem como para se conhecer e conhecer 
o outro. Na aprendizagem da leitura e 
da escrita, além da interação como pro-
fessor e com os colegas, são necessárias 
práticas sistematizadas de ensino. 

Não é difícil entender, então, por 
que iniciei este artigo chamando a aten-
ção para os impactos do ensino remo-
to especificamente na aprendizagem 
da leitura e da escrita. Com poucas in-
terações entre educadores e alunos (e 
dos alunos com os colegas) e poucas si-
tuações concretas de aprendizagem, ine-
vitavelmente houve uma defasagem nes-
sas etapas do processo de alfabetização 
– além do desgaste físico e emocional 
gerado em uma criança que, de repente, 
tem que aprender como se adulta fosse. 

Pois bem, essas barreiras educacio-
nais foram impostas a todos os estudan-
tes – em maior ou menor grau, de acor-
do com a condição familiar e a pronti-
dão da escola – durante a pandemia. Po-
rém, existem crianças que já apresen-
tavam (ou passariam a apresentar) difi-
culdades de aprendizagem no ensino 
presencial. É o caso dos alunos com 
transtornos específicos de aprendiza-
gem, como dislexia e discalculia, con-
dições persistentes que afetam a apren-
dizagem. Sem a interação presencial, 
como o professor pode ver que a cri-
ança está com dificuldade e oferecer 
apoios para ajudá-la? 

A volta das atividades escolares pre-
senciais deve considerar os impactos 

sentidos por todos os alunos em 2020, 
incluindo um modelo eficiente de re-
forço escolar para atender aos que não 
tiveram as mesmas possibilidades de es-
tudo. Isso será essencial não só para res-
gatar o desenvolvimento de habilida-
des que são base para novos aprendi-
zados, mas também para recuperar o 
vínculo das crianças com a aprendiza-
gem, reconstruir relações sociais de qua-
lidade com professores e fazer com que 
se sintam pertencentes ao grupo, tor-
nando o ambiente escolar propício pa-
ra a aprendizagem. E, como sempre fa-
zemos questão de destacar no Institu-
to ABCD, identificar alunos com difi-
culdade de aprendizagem é fundamen-
tal. As práticas pedagógicas planejadas 
para essas crianças podem trazer bene-
fícios para todos em sala de aula. 

Por fim, é importante lembrar que 
os professores não podem percorrer 
essa jornada sozinhos. Se em 2020 fi-
cou mais evidente a importância da par-
ceria entre família e escola, agora elas 
precisam, mais do que nunca, traba-
lhar juntas para atingir um objetivo co-
mum: promover a aprendizagem e evi-
tar que qualquer aluno fique para trás. 
É fundamental que essa ponte perma-
neça intacta e fique cada vez mais for-
te, pois a boa comunicação será o dife-
rencial no processo de acolhimento e 
readaptação às atividades presenciais.

Juliana Amorina é diretora-presidente do Insti-
tuto ABCD
faleconosco@institutoabcd.org.br

A pandemia e o impacto na alfabetização
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O problema dos celíacos
É sabido que uma pequena parcela 
da população mundial sofre quando 
consome alimentos que contenham 
trigo. São os celíacos. Ocorre que ul-
timamente se culpa o glúten como 
fonte de muitas doenças e parece 
que temos muito mais celíacos hoje 
do que antes. 

É necessário reconhecer que, sim, 
a doença celíaca existe e muitos são 
os que realmente sofrem com ela. Pa-
ra estes o trigo é realmente muito da-
noso e deve ser abolido. Já para ou-
tros muitos há, na verdade, outro pro-
blema: a falta de um diagnóstico cor-
reto e que leva a se atribuir ao glúten 
a origem de alergias, tonteiras, diar-
reias, constipações – que podem ter 
origem, por exemplo, em fontes ou-
tras, como na carga de agentes quí-
micos presentes hoje nas denomina-
das pré-misturas ou farinhas indus-
trializadas. 

Muito mais importante do que 
simplesmente imputar ao glúten a 

origem de to-
dos os males, 
é imprescindível para o bom tratamen-
to um diagnóstico correto e preciso da 
origem destes males! Fazendo assim mui-
tos poderão continuar a consumir tri-
go e derivados sem culpa. Se fizerem os 
próprios pães e bolos em casa, livres de 
aditivos, ainda melhor! Fica a dica!

Outra questão que gostaria de abor-
dar é com relação à panificação casei-
ra como instrumento de abrandamen-
to das dificuldades que muitos sentem 
ao enfrentar o tempo ocioso em casa 
devido ao isolamento social imposto 
pela pandemia. Tenho recebido muitos 
agradecimentos por proporcionar aos 
meus alunos a oportunidade de preen-
cherem, com as aulas on-line, o tempo 
ocioso fazendo pães, bolos e biscoitos. 
Tem sido muito reconfortante saber co-
mo a panificação, a confeitaria em ca-
sa tem ajudado muitos a ultrapassarem 
bem esta fase de recolhimento forçado. 

A atividade é multifocal, pois com a 

DIVINO SEGREDO vre de aditivos químicos. 
Portanto, praticar uma panifica-

ção e confeitaria em família de for-
ma descontraída e leve é uma boa. 
Tenho casos de alunos que, inclusi-
ve, revelaram ter superado crises de 
depressão. 

Conclamo a todos que façam es-
forço no sentido de, na medida do 
possível, poderem fazer em casa seus 
pães, bolos, biscoitos. 

Um abraço a todos! 

mesma se estuda a história das recei-
tas, suas origens, estuda-se matemáti-
ca aplicada aos alimentos, física, quí-
mica. Aprende-se a ter um pouco mais 
de paciência, aguardar o momento cer-
to de cada fornada, o tempo de cres-
cimento da massa. Discutem-se aro-
mas, sabores, etc. Isso tudo é muito 
bom como atividade prática e mental 
positiva. Muitos falam da felicidade em 
poder proporcionar a si próprios e suas 
famílias uma alimentação saudável e li-

RICARDO GONZALEZ

PADEIRO ARTESANAL COM FOCO 
EM PANIFICAÇÃO SAUDÁVEL

13 anos de experiência com panificação e 
confeitaria artesanais saudáveis, ministro 
cursos online via Telegram em 4 grupos 
com e sem glúten com alunos por todo o 

Brasil a um custo acessível a todos!
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NOS GRUPOS!
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por Caio Magno

Procure pela palavra mindfulness no 
Google e você vai encontrar mais 

de 100 milhões de resultados. Agora, 
procure por “atenção plena”, a tradu-
ção que foi dada aqui no Brasil. São 
mais de 25 milhões de ocorrências. 

O fato é que a prática proposta pe-
lo cientista americano Jon Kabat-Zinn, 
apesar de não ser exatamente uma no-
vidade, ganhou milhões de adeptos no 
mundo nos últimos anos e já é adota-
da, inclusive, por empresas para de-
sacelerar os seus funcionários. O mo-
tivo? A atenção plena tem como foco 
aliviar os sintomas relacionados ao es-
tresse e à ansiedade, condições preva-
lentes nos dias atuais, principalmente 
entre os trabalhadores. 

Após participar de um retiro budis-
ta e perceber o benefício para si, Kabat-
-Zinn formulou e estudou uma forma 

de aplicar as práticas meditativas sem 
os aspectos da religiosidade, como uma 
forma de facilitar a aceitação no Oci-
dente. Surgiu então o primeiro progra-
ma de oito semanas, chamado Mindful-
ness Based Stress Reduction (Redução 
do Estresse Baseada no Mindfulness).

Mindfulness pode ser considerado 
tanto um estado de estar presente no 
momento quanto um conjunto de prá-
ticas que buscam levar a esse estado. 
A ideia não é esvaziar a mente, mas 
trazer o foco para o aqui e o agora, dei-
xando de lado todas as preocupações 
do passado e as expectativas futuras.

Como qualquer outro tipo de técni-
ca meditativa, requer que se pratique. 
A atenção plena nos ajuda a identificar 
os pensamentos negativos, que jogam 
contra a gente. Conseguimos nos dar 
conta de que muitas das coisas que nos 
ameaçam são menores do que aparetam.

Especialistas reconhecem que pes-

soas estressadas e ansiosas têm muita 
dificuldade em separar o joio do trigo, 
quer dizer, separar pensamentos fun-
cionais de pensamentos reativos. 

Desde que a atenção plena foi po-
pularizada por Kabat-Zinn e desde que 
arrebanhou artistas, intelectuais e mé-
dicos como adeptos, a prática vem sen-
do estudada fortemente pela ciência. 
Descobriu-se, por exemplo, que não é 
preciso ficar horas meditando. Existem 
evidências de que 20 minutos por dia 
tem efeitos benéficos para aquietar a 
mente em situações estressantes.

Vários estudos realizados pela co-
munidade científica indicam que pra-
ticar mindfulness reduz o nível dos hor-
mônios vinculados ao estresse. Após 
um programa de oito semanas é pos-
sível perceber aumento de algumas re-
giões cerebrais. Nos dias atuais, o mer-
cado de trabalho exige muitas vezes 
que o profissional seja multitarefa e is-

so pode atrapalhar a rotina e diminuir 
a produtividade em vez de aumentá-
-la, afinal quem consegue fazer mui-
tas coisas ao mesmo tempo pode não 
fazer tudo da melhor maneira.

Por isso, para quem precisa se con-
centrar em uma tarefa e ir até o fim, 
praticar a atenção plena pode ser fun-
damental. O mindfulness ajuda a valo-
rizar o momento atual amplificando a 
importância de cada atividade a ser re-
alizada. Com isso, a pessoa pode apreci-
ar mais o processo que o resultado final. 
Um exemplo: em vez de se preocupar 
em como vai ficar a apresentação, po-
de aprender e absorver os conceitos du-
rante a produção do conteúdo. 

Estudos mostram que a prática do 
mindfulness reduz ansiedade, sinto-
mas depressivos e pode contribuir pa-
ra melhor regulação da atenção, me-
mória, capacidade criativa, além de me-
lhorar a saúde, deixando a pessoa mais 
relaxada e no controle da própria vida.
Caio Magno é psiquiatra especialista em mind-
fulness | contato@drcaio.com

Mindfulness ganha espaço nas empresas

https://www.facebook.com/divino.segredo.9
https://www.instagram.com/ricardogonzalezbaker/?hl=pt-br
https://api.whatsapp.com/send?phone=552499850-7979
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LUZ SOBRE O PRANAYAMA
B.K.S. Iyengar

Editora Mantra

Nunca foi tão importante 
manter a saúde pulmonar 

em boas condições. O 
fortalecimento da capacidade 

desse importante órgão 
requer alguns cuidados, mas 

é possível incluir exercícios 
específicos na rotina diária. 
Uma das formas que pode 

ajudar nesse processo é 
a prática do pranayama – 

técnica de respiração da ioga. 

CULINÁRIAZEN
Nicole Gomes

Ingredientes:
• 3 kg de melancia 
orgânica
• 1 beterraba orgânica 
(250 g)
• 1 litro de suco de 
laranja orgânica
• 200 g de morango 
orgânico
• 1 a 2 bananas-nanicas orgânicas 
(220 g)

Modo de preparo:
Bata a melancia no liquidificador 
e coe. Em seguida, bata todos 

VITAMINA ROSA 
ANTIOXIDANTE

os demais ingredientes juntos 
e misture ao suco de melancia 
coado. Beba antes de treinar.  
* Rendimento: 2,5 litros

Autor: Ipe Aranha | Fonte: tanamesa.com

CULTURAZEN

Representantes de entidade de 
Vinhedo beneficiada pela campanha 

promovida pelo Fundo Social de 
Solidariedade em parceria com o 

Hopi Hari que arrecadou mais de 15 
toneladas de alimentos não perecíveis 
para instituições que atendem famílias 

em situação de vulnerabilidade

Alyne Cervo RIC/PMI

Parceiros reunidos no lançamento 
oficial da campanha do Imposto 
de Renda Solidário, que incentiva 
doações para ajudar 16 entidades 
assistenciais de Indaiatuba por 
meio da destinação de até 3% 
do IR ao Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e ao Fundo do Idoso 

Fernanda Babin, 
diretora da Apae de 
Jaguariúna, recebe 
de Ilza Santos Ribeiro 
a doação de 10 litros 
de álcool líquido, 11 
quilos de álcool em 
gel e 20 máscaras 
“face shield” feita 
pelo Grupo UniEduK

Divulgação

Divulgação

https://tanamesa.com/receitas/

