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PELA VACINA
O Instituto Butantan,
a Sanofi Pasteur e
Mauricio de Sousa
Produções lançaram a
campanha “A Importância
da Vacinação”, para
conscientizar professores,
estudantes, famílias e o
público em geral sobre
o papel das vacinas na
prevenção de doenças,
por meio de informações
corretas e acessíveis. Um
dos destaques da campanha
é o lançamento da revista
em quadrinhos Vacinação,
Vida e Saúde de Montão,
publicação que está
disponível no site
campanhavacina.
butantan.gov.br

ZENTREVISTA

Vanessa
Goulartt
Pág. 3

JORNALZEN RECOMENDA:

CURSO COMPLETO DE YÔGA
com opção de FORMAÇÃO PROFISSIONAL

PARA QUEM É
ESTE CURSO?
- Para quem quer se
tornar professor dessa
filosofia milenar
- Para quem já é professor
de Yôga e quer aprofundar
os conhecimentos

INSTRUTOR: CLÉLIO BERTI
- Praticante de Yôga
desde 1981;
- Professor formado
pela Universidade de
Yôga desde 1994;
- Viajou à Índia, em
estudos, em
1994 e 1999.

- Para quem é praticante sério
e quer alcançar o próximo
nível de evolução pessoal

NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE!
CLIQUE AQUI PARA INSCREVER-SE
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O exercício da mudança
por Oscar D’Ambrosio

U

Oscar D’Ambrosio é pós-doutor e doutor em
Educação, Arte e História da Cultura, mestre
em Artes Visuais, jornalista e crítico de arte
odambros@uol.com.br

Freepik.com

m dos maiores desafios do ser humano é mudar. Não se trata apenas de sair da zona de conforto, mas
de começar a entender o mundo de
uma maneira diferente, em que os valores do passado podem ter valor de
aprendizado, mas precisam ser superados. E isso pode acontecer das mais
diversas maneiras, pois mudar é chance de melhorar.
Quando se pensa em alterar o modo
de pensar, o drama é maior ainda, porque mudanças culturais implicam em
transformar paradigmas de conhecimento às vezes estabelecidos há anos
ou mesmo décadas. Ver a realidade de
outro jeito implica em ter a capacidade de sonhar em todo tipo de ocasião.
Perder a sensibilidade de ver a realidade de outro jeito leva à estagna-

ção. E nada pode ser pior na sociedade contemporânea. É necessário, para
o bem e para o mal, estar atento ao
mesmo tempo acompanhando tanto
as generalidades como as especificidades para não ter medo de mudar,
mas sem perder de vista elementos positivos do passado.
Mudar é matar o velho e ver nascer o novo. Mas o velho não desaparece por completo. Deixa cicatrizes
que podem – e devem – ser reinterpretadas de acordo com a lembrança
e a necessidade. O exercício é complexo e envolve muita boa vontade
e desejo de acertar sempre, mesmo
quando, para alguns, tudo pareça que
vai dar errado.
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PANORAMA
PROJETO VIVA PERSONAS
A Associação Viva e Deixe Viver lançou nova fase da iniciativa que criou novos modelos de contação de histórias, em razão das limitações impostas
pela pandemia do novo coronavírus. Agora, qualquer pessoa pode contar
uma história e alegrar o dia de alguém. Os interessados devem se cadastrar
em www.vivaedeixeviver.org.br/novas-personas
CORRIDA VIRTUAL SOLIDÁRIA
Estão abertas as inscrições para o Run 4 Zero Carbon, dias 29 e 30 de maio,
em prol de ONGs dedicadas ao combate dos efeitos da pandemia. A participação deve ser comprovada enviando o resultado no cadastro do Iguana
Virtual Club, por meio de aplicativos de corrida, GPS e foto de painel de esteira. Mais informações: www.iguanasports.com.br/run4zerocarbon-vr/
APOIO PSICOLÓGICO NA PANDEMIA
A SulAmérica anunciou ação social focada em apoiar familiares de internados e vítimas da Covid-19 e profissionais da linha de frente no combate
à pandemia. Até o dia 11 de maio, serão oferecidos atendimentos de forma
virtual, gratuitamente, por meio de parceria com a plataforma Psicologia
Viva. Mais informações: www.sulamericasaudeintegral.com.br
CIDADE SOLIDÁRIA 1
O Fundo Social de Solidariedade (Funssol) de Indaiatuba e o Grupo Voluntários Acácia Amarela iniciaram a campanha “Cidade Solidária”. O objetivo
é receber materiais de higiene, limpeza, fraldas descartáveis, alimentos não
perecíveis ou doações de natureza econômica. O que for arrecadado será
repassado a famílias em situação de vulnerabilidade social.
CIDADE SOLIDÁRIA 2
As doações podem ser feitas no Ponto Cidadão (Avenida Presidente Vargas,
125 – Vila Vitoria II), das 8h às 15h; no Centro Esportivo do Trabalhador
(Avenida Conceição, 1.885 – Cidade Nova II), das 8h às 17h; ou ainda depositada na conta do Funssol: Caixa Econômica Federal – agência 0897; conta
corrente 06.000197-7; CNPJ: 44.733.608/0001-09.
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uando tinha 9 anos de idade,
Vanessa De Micheli passou por
uma banca de jornal e deparou-se com uma revista que vinha
com um baralho de tarô. Ficou fascinada. Desde então, o envolvimento
com o assunto só cresceu, a ponto de
a paulistana – que adotou como nome artístico Vanessa Goulartt – tornar-se apaixonada estudiosa do tarô
de Marselha, cujo baralho serve de
padrão para todos os outros da técnica milenar de interpretação dos símbolos representados pelas cartas.
Aprofundada no universo esotérico,
a atriz e apresentadora sentiu, ante o
cenário da pandemia do novo coronavírus, a necessidade de ajudar as pessoas neste momento de isolamento
social. Com apoio da produtora de
eventos Cris Simões, lançou o site Magia em Foco. A empreitada oferece consultas por meio de um sistema de venda de crédito por minutos e conta com
oraculistas de diversos perfis – de jogo de búzios a baralho cigano –, passando pelo reiki a distância. Nesta entrevista ao JORNALZEN, Vanessa
Goulartt, 45, fala mais sobre a iniciativa de oferecer apoio espiritual pela
internet e de seu interesse pelas diversas vertentes do autoconhecimento. Em dezembro, ela perdeu a
avó, a atriz Nicette Bruno, vítima da
Covid-19. “O momento é de dor, mas
a sua vibração sempre será a da alegria, do sorriso, do amor”, escreveu
Vanessa nas redes sociais.
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ZENTREVISTA: Vanessa Goulartt

MAGIA NA PANDEMIA
Atriz e apresentadora lança site de consultas esotéricas
como forma de atenção espiritual no isolamento social
Divulgação

Quais as indicações para o uso terapêutico do tarô?

O tarô é uma ferramenta muito
complexa, que conversa com nosso
subconsciente e com os arquétipos
que nos rondam. O tarô de Marselha é o baralho que deu origem a todos os outros, por isso seus arquétipos são tão ricos e profundos. É um
excelente método de autoconhecimento e ajuda, principalmente, nas
descobertas que são necessárias,
sobretudo, para perceber nossas autossabotagens e onde estamos agindo
de maneira prejudicial.
Particularmente, que práticas
voltadas ao autoconhecimento
tem adotado?

Estou sempre em busca. Ultimamente, tenho utilizado as ferramentas do Access Consciousness, como
barras de access [referindo-se à tera-

Desde quando passou a ter interesse por terapias holísticas?

Sempre me interessei. Acredito
que existem alternativas que vão
além do convencional. Como sempre
tive uma ligação com a espiritualidade, independentemente de religiões,
minha busca é infinita.
Como surgiu a ideia de criar o site?

O site surgiu em 2018, mas ficou
pouco tempo no ar em função de outros projetos profissionais, meus e de
minha sócia. A ideia surgiu do nosso
próprio interesse por terapias holísticas e oráculos. Pensamos que, como
nós, muitas pessoas poderiam buscar
ajuda através dele.
De que forma as ferramentas oraculares podem ajudar as pessoas
neste momento de pandemia?

proposta mostrar caminhos e, não,
respostas. Acreditamos que as ferramentas oraculares são bem mais
úteis como forma de autoconhecimento do que apenas métodos
divinatórios.

pia corporal criada pelo americano
Gary Douglas] . Têm me ajudado

bastante.

Como avalia a proposta do JORNALZEN?

Este é um momento único. Nunca imaginamos passar por uma
pandemia, o que causa em todos

nós sentimentos muito confusos,
além de solidão, ansiedade e depressão. Nosso portal traz como

“As ferramentas oraculares
são bem mais úteis na forma
de autoconhecimento do que
apenas métodos divinatórios”

Acho ela maravilhosa. Somente
através do conhecimento e da informação conseguimos nos transformar
de fato. É a base para experiências
sensoriais.
Que mensagem gostaria de deixar
aos nossos leitores?

Gostaria de agradecer pela oportunidade de poder compartilhar o
que penso e sinto. E dizer que o site
Magia em Foco espera vocês para que
possamos nos ajudar sempre. Esse é
o caminho!
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Brincar e aprender custa caro?

JOÃO SCALFI

Transição planetária
Antes de o Orbe terrestre seguir, com
firmeza, no caminho da Regeneração
que se espera para o presente milênio, deve passar por várias transformações, tais como:
Velhos impérios deverão cair e as
ditaduras deixarão de existir.
As guerras entre países desaparecerão, ficarão só na história.
As fronteiras geográficas serão retraçadas.
As religiões dominantes terão que
renovar-se em seus princípios dogmáticos.
Os templos religiosos estarão abertos e servirão a todas as manifestações
de fé...
A política banirá quaisquer interesses de ordem pessoal e partidária, será governada para o bem da
comunidade.
Os preconceitos em geral serão
superados...
O extremismo não mais encontrará ensejo de se manifestar...
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A fraternidade legítima triunfará para o bem de todos.
No relacionamento humano o
egoísmo deixará de existir...
A ambição desmedida e a ganância serão catalogadas como insanidade grave e necessitarão de tratamento.
A ciência se colocará a serviço do
espírito com orientação no pensamento e nas vibrações.
A educação terá prioridade máxima com ênfase nas artes e músicas.
O caminho ensinado por Jesus será
colocado em prática e unificará os corações.
E, então, a Terra finalmente triunfará, liberta da condição de planeta
de provas e expiações e adentrará
definitivamente no áureo período da
Nova Era.
Fonte: Um novo mandamento Vos dou
(Carlos Baccelli/Inácio Ferreira)

por Zeneide de Lima

Freepik.com
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uitos ainda acreditam e relatam
que brinquedos caros e bem elaborados são essenciais para o aprendizado. Não quero aqui simplesmente
discordar, mas pretendo ampliar as possibilidades de reflexão sobre o brincar
na primeira infância. Será que é realmente necessário investir em brinquedos estruturados para as crianças? Existem brinquedos específicos
para cada idade?
Para trazer algumas respostas, quero antes propor uma retomada em
nossas concepções sobre o processo de
aprendizagem por meio do brincar. Sabemos que a criança, antes mesmo de
seu nascimento, já está sujeita a múltiplos estímulos através dos circuitos
neuronais e mecanismos biológicos,
que após seu nascimento, vão afetar
o desenvolvimento da aprendizagem.
Uma boa nutrição e cuidados com a
saúde nos primeiros anos também vão
afetar esse processo, pois criam as fundações para as etapas posteriores, onde
o brincar e a aprendizagem estão diretamente relacionados.
Uma dessas possibilidades é o brincar a partir de elementos da natureza,
que são brinquedos de largo alcance e
não estruturados. São materiais que possibilitam ampliar as aprendizagens de
maneira divertida e significativa, enchem os olhos e introduzem as crianças no mundo da imaginação, prazer e
diversão. Outro benefício observado é
que eles trazem recursos necessários para o aprimoramento das habilidades motoras, fundamentais para o processo de
letramento e alfabetização.
Algumas crianças convivem com a
natureza mais constantemente que outras. Para quem não tem essa oportunidade, ter em casa algo que possa as
aproximar esses elementos é essencial
para o aprendizado. Uma sugestão é
construir um espaço de ateliê para armazenar pequenos troncos de madeira de variados tamanhos, areia mais
grossa, argila, sementes, terra, folhas de
árvores, dentre outros materiais. A
aproximação com elementos da natureza traz a vivência dos 12 sentidos (tato, olfato, paladar, visão, audição, equilíbrio, movimento, térmico, palavra,
pensamento, vital, sentido do eu), o ca-

nal de construção dos saberes na primeira infância.
Um empecilho para muitas famílias
aderirem aos materiais naturais é a sujeira que podem fazer em casa. Porém,
mesmo essa questão é essencial para o
desenvolvimento infantil, pois sabemos
que o aprendizado pela experimentação
é essencial, então sujeira significa aprendizado. É importante que a criança experimente, explore e se suje.
Os brinquedos estruturados continuam tendo um papel importante no aprendizado. A reflexão que trago sugere ir
além deles, pois quando a criança monta o mesmo quebra-cabeças duas ou três
vezes, por exemplo, já fica desmotivada, pois o brinquedo não a desafia mais,
torna-se fácil. Neste momento, é indicado o contato com brinquedos que não
determinam o brincar, que não trazem
as regras prontas, que exigem autonomia, protagonismo e criatividade. Além
daqueles brinquedos já citados, que criamos a partir da natureza, podemos propor outros, que são reutilizáveis e muito significativos como colheres de pau,
tampas de panelas, tampinhas de garrafas, argolas de cortinas, blocos de madeiras, canos em PVC cortados em pedaços
e pratos de argila.
Contudo, é importante esvaziar os
espaços tão carregados de muitos brinquedos estruturados, afinal, ambientes
repletos de informações atrapalham,
distraem e geram ansiedade. Por outro
lado, é fundamental trazer para o contato das crianças brinquedos que possam direcionar sua aprendizagem com
ações simples que darão mais sentido
e prazer ao brincar. Além de tudo, os
brinquedos não estruturados trazem os
estímulos necessários para a primeira
infância e também para a vida adulta
por gerar consciência planetária e valorização da natureza.
Zeneide de Lima é especialista em pedagogia,
psicopedagogia e orientadora educacional
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RENATO KALIL UEHBE

Relacionamentos
saudáveis e a nossa saúde
Eu não poderia escrever sobre este
pilar da saúde sem citar a obra magnífica de Antoine de Saint-Exupéry,
escrita em 1943. Como escrever sobre este tema e não pensar em afeto, amor, conexão com o próximo?
Impossível.
Somos seres sociais. Interagimos
e aprendemos uns com os outros,
temos contato com alguém sob várias formas, podemos olhar no olho,
chorar junto, rir junto, sonhar, abraçar, entender, estar ao lado, beijar,
enfim, somos humanos. Temos sentidos diversos e através destas características nos tornamos tão incríveis.
Podemos iniciar ou manter uma
relação com alguém, mas é necessária a nossa saúde, é necessária a
nossa construção. Aprende-se com
a mãe e com o vizinho, evoluímos
com nossos filhos, mas, e se não
cuidarmos deste entorno, das pessoas, seres e até mesmo do planeta, o que pode acontecer? E se quebrarmos o natural, o humano, o que
será de nós neste mundo?

É o que estamos vivendo agora com
a pandemia. Está difícil não se conectar
presencialmente com as pessoas que
amamos, sejam familiares ou amigos.
Os dias atuais são a maior prova de que
nossa saúde está enraizada em nossas
relações sociais. Os relacionamentos são
essenciais para o desenvolvimento da
resiliência emocional. Estar próximo de
pessoas que a gente ama e que nos fazem bem é parte do ciclo para melhorar a qualidade de vida.
Estudos mostram que indivíduos
com fortes conexões sociais tendem a
ser mais longevos e saudáveis. No entanto, isolamento e solidão são associados com maior chance de desenvolver doenças e de morrer precocemente, especialmente em indivíduos já diagnosticados com condições associadas
ao estilo de vida.
Conflitos interparentais severos ou
crônicos podem causar interrupções no
desenvolvimento cerebral, distúrbios
do sono, ansiedade, depressão, indisciplina e outros problemas graves em
bebês, crianças e adolescentes. Como

é sua relação com seus parentes próximos? Os filhos? Como eles assimilam
tudo isso?
Todas as nossas falas e energia reverberam de alguma forma em todos
os nossos órgãos e células. A todo momento podemos nos curar ou adoecer.
Há um poder gigantesco em nossas
mentes agindo sobre nossa saúde.
“Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, tu és responsável pela rosa”. Esta citação é um grande ensinamento. Aquele que é amado
passa a ser responsável pelo outro, por
aquele que nutre o afeto por si. Devemos ser prudentes com os sentimentos

5
daqueles que nos amam. Pois foi o
tempo que perdeste com “tua rosa”
que fez tua rosa tão importante. Devemos cuidar, zelar, colocar empenho
e energia nas relações que são mais
importantes para nós.
Reflita sobre seu relacionamento com todos os seres que habitam
este planeta. Será que há um caminho em direção a relacionamentos
mais saudáveis? Se há alguma rusga em alguma esfera social em que
você está, faça de tudo. Vá atrás de
diálogo, resolva isso, não deixe para
amanhã – a vida é fugaz.
Viva, desfrute, ame.

Mais de um ano de pandemia. Quem está bem?
por Bruna Richter

H

á pouco mais de um ano, nossas
vidas foram atravessadas pela presença de uma ameaça desconhecida
e invisível. Perdidos e desorientados,
buscávamos sem sucesso alguma informação mais consistente que nos
apontasse uma melhor maneira de
combatermos esse mal. Mesmo agora,
diante de todo o período transposto,
não é incomum que continuemos inseguros ao enfrentar a falta de um direcionamento preciso.
Ao lidarmos com uma situação singular, tendemos a buscar referências
anteriores que possam nos ajudar a
balizar as novas experiências ou a seguir determinações provenientes daqueles que consideramos autoridades

no assunto em questão. No entanto,
enraíza-se no Brasil uma crescente
polarização sobre os protocolos a serem seguidos na medida em que a pandemia se estende por um período continuado.
Sem uma sustentação prévia, tendemos a nos apoiar naqueles que julgamos possuir um maior domínio sobre o tema, por vezes, seguindo suas
orientações de forma irrefletida. Nos
comportamos assim, de um modo cada vez mais impessoal, nos distanciando muitas vezes da lógica, do bom
senso e da coletividade ao buscarmos
aplacar, a qualquer custo, a angústia
que se potencializa em meio àquilo
que não conseguimos controlar ou
contornar.
Como decorrência direta, em ne-

nhuma outra época os trabalhadores
da área da saúde foram tão demandados. Se por um lado a procura pela
prevenção, tratamento e cura do corpo seguem se intensificando, nunca se
debateu tanto sobre saúde mental.
Psicólogos e psiquiatras observam alarmados a avalanche aterradora de novos sintomas que emergem decorrentes do tempo prolongado de exposição à insegurança e ao medo.
Os profissionais desse campo estão exaustivamente se reinventando em
busca de novos métodos e procedimentos que proporcionem alívio do sofrimento psíquico que se alastra velozmente. A atualização técnica que já era
contínua, agora se torna ainda mais
frequente e indispensável. Numa corrida contra o tempo, eles se renovam

para atender não apenas às novas exigências que se instalam, como as tantas outras questões preexistentes.
Todos nós fomos atingidos, em algum grau, pela Covid e não há possibilidade de passar intacto por tudo
o que vem ocorrendo. Para tanto, estudiosos do psiquismo seguem se atualizando a procura de ferramentas que
tornem esse período mais tolerável.
Contudo, é preciso acolher a fala sobre saúde mental. Gritar por ela. Lutar pela nossa. É necessário que, cada
vez mais, tomemos consciência de seu
valor inestimável para a sustentação
do nosso bem-estar integral.
Bruna Richter é psicóloga, graduada em ciências biológicas e pós-graduanda em psicologia
positiva e em psicologia clínica
contato@brunarichter.com.br
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JANE SEARA
Terapia tântrica (2)
Assim como no tantra original, a terapia tântrica utiliza a energia mais
potente e misteriosa que todos nós
temos: a energia sexual! Sendo tratada em igual rigor de respeito e reverência como fonte sagrada de vida!
Porém, tal terapia vai muito além
do toque no corpo. Na verdade, este deve acontecer somente quando
o entendimento das questões emocionais, mentais e físicas foram adequadamente tratadas ou observadas
pelo fundamento da terapia.
Existem muitas abordagens para
a terapia tântrica. No rigor do tratamento, só se obtém resultados profundos, determinantes, quando o
princípio terapêutico é seguido. Para que isso aconteça, no momento
do toque ou estímulo corporal deve
haver uma expansão da energia sexual, energia da sagrada kundalini,
sem apelo erótico ou externo.
Ao contrário, a pessoa deve entrar no que chamamos de supraconsciência, que é uma percepção mais

apurada, elevada e alerta
de si mesmo.
Porém, também deve estar num estado de relaxamento físico, mental e emocional.
A movimentação da energia sexual, seguindo esses preceitos, proporciona muito equilíbrio energético e o que em terapia chamamos
de nutrição de prazer.
O toque terapêutico corporal requer muito preparo, pois a pessoa que
aplica está acionando e expandindo
a energia de vida de quem o recebe.
Muitas questões devem ser observadas. Um verdadeiro terapeuta
deve ter sólida formação e acompanhamento enquanto está se firmando como profissional.
Num relacionamento amoroso/sexual, é possível obter essa nutrição
de prazer? A resposta é SIM! Porém,
deve-se observar, como na terapia
tântrica: primeiramente relaxamento físico, emocional e mental!
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Marcelo Sguassábia
Arrecadação canina
- Moço, eu recebi esta intimação
da prefeitura em casa. Não entendi nada, não tenho a menor ideia
do que se trata.
- Ah, isso aqui é um laudo aerofotogramétrico.
- Como é?
- Aerofotogrametria. A prefeitura contrata uma empresa que
tira fotos aéreas das casas, pra
descobrir quem faz piscina, puxadinho, churrasqueira, forno de pizza, banheiro de empregada... O
problema é que o pessoal constrói
essas coisas depois que o imóvel
está pronto, sem pedir alvará da
Secretaria de Obras. Pra escapar
da averbação no registro de imóveis e do aumento do IPTU, sabe?
- Sei. São uns aviões que ficam
sobrevoando a cidade, né?
- Agora é drone. Avião estava
saindo muito caro.
- Tá certo, mas aqui no laudo a
área apontada como irregular é a
casinha do Apolo, o meu rottweiler.
- E o senhor tá reclamando do
quê?
- Do quê? Meu camarada, isso
aqui é uma casinha de pet Made
in China, feita de plástico vagabundo e cheia de rebarba.
- Se você prestar atenção no
que diz a lei municipal, verá que
ela não especifica se o morador
é gente, cachorro, bode, ornitorrinco ou capivara. Para efeito de
tributação, basta que exista uma
área coberta.
- Mas eu não construí a casinha
do cachorro. Não se trata de construção, compreende?
- A prefeitura não quer saber
se você fez ou comprou pronta. Se
tem área coberta e está em cima
de um terreno que existe e está regularizado, o imposto é obrigató-

rio. Não adianta espernear, não.
A administração municipal não
tem culpa se as pessoas hoje tratam cachorro como filho.
- Tá, tudo bem. Só que eu comprei essa casinha no pet shop há
uns oito anos, o cachorro usou só
umas duas semanas e depois passou a dormir dentro de casa. A
gente ficou com dó do bichinho,
compreende? Para você ter uma
ideia, ele até dorme na nossa cama.
- Então devia ter jogado a casinha
fora ou recolhido dentro da sua residência, fora do alcance do drone.
- E como eu iria arrumar espaço para acomodar um trambolho
que nem aquele no meio da minha
sala? Deixei lá fora, óbvio.
- Veja bem, tem mais uma coisa.
Isso aí que o senhor falou, que tem
a casinha há oito anos, significa
que está sujeito ao recolhimento
de oito exercícios de IPTU acumulados, com cobrança retroativa.
Vamos emitir os carnês não enviados e também a multa com juros e
tudo, pois o senhor ocultou a propriedade esse tempo todo e nem
entrou com pedido de Habite-se.
- Habite-se pra cachorro?
- Ué, cachorro tem que habitar
em algum lugar, né?
- É o fim do mundo...
- Mais uma coisa, ô contribuinte. O fato de acolher o dog como
morador implica em outra contravenção. O Setor de Zoonoses
não permite que cães e gatos coabitem com os munícipes, devido
ao risco de transmissão de doenças. Pode esperar que daqui a
pouco também vem chumbo grosso da Secretaria de Saúde.
* Esta é uma obra de ficção.
Marcelo Sguassábia é redator publicitário
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Distanciamento ou isolamento social: uma
visão da pandemia para a criança autista
por Renata Sacaloski

L

á se foi um ano de pandemia, e continuamos sentindo os impactos diários desse nosso “novo normal”. Medo
da doença, ansiedade e álcool gel passaram a compor a nossa rotina. Conhecemos, agora, cada canto da casa, os barulhos dos vizinhos – do home office,
das conversas e discussões, as músicas
que gostam, os cheiros do almoço ou
daquela tentativa falha de bolo queimando no meio da tarde. Instabilidade
econômica e política, novos receios e
preocupações. Pais retornaram à sala de
aula, agora on-line. As saudades, quantas saudades! Do parque, do shopping,
da academia, de jantar fora, da piscina
do condomínio. Do vovô, da tia, da sobrinha. Do abraço. Do cumprimento
com variados números de beijos: um
em são Paulo, dois no Rio, se for em
Minas são três. De assoprar velas do
bolo. E a certeza de que nunca mais seremos os mesmos.
O coronavírus nos desafiou a enxergar o mundo com outros olhos.
Agora, convido você a fechar os
seus. Feche os seus olhos. Imagine que

você seja uma pessoa que tem uma relação bastante particular com o mundo. Você tem dificuldade em expressar suas necessidades e sentimentos,
em entender o que os outros dizem ou
demonstram através de gestos e expressões faciais. E como você não compreende muito bem esse mundo aqui
fora, tudo traz uma sensação de confusão e desordem, ruídos altos fazem
até doer o ouvido. Não só a audição,
mas a sensibilidade da sua pele e o seu
olfato também são diferentes: às vezes um simples toque pode lhe causar
espanto, um cheiro pode gerar irritação. É difícil pra você organizar as sensações do seu próprio corpo e as do
ambiente. Então o seu mundo interno
te convida. Te tranquiliza ficar só, se
balançar ou repetir movimentos, como se você mesmo se ninasse.
Uma em cada 160 crianças se sente assim. Setenta milhões de pessoas
no mundo.
O TEA – transtorno do espectro
autista, ou autismo, é uma desordem
do desenvolvimento neurológico presente desde o nascimento e que afeta
o comportamento do indivíduo, prin-

cipalmente a comunicação e a interação social (como a linguagem verbal, a
linguagem não verbal, a compreensão
e sintonização socioemocionais). Pode
gerar comportamentos repetitivos e padrões restritos de interesse, alteração
de sensibilidade a estímulos ópticos, olfatórios ou táteis. Todos os pacientes
com autismo convivem com estas dificuldades em intensidades diferentes.
É uma síndrome da qual não pudemos ainda definir todas as causas e não
conseguimos evitá-la. Temos evidências, até o momento, de que há fatores
genéticos envolvidos: mutações espontâneas, que podem ocorrer esporadicamente, e herança genética, transmitida
de geração a geração. E há, ainda, outras evidências de que fatores externos
como estresse, infecções e exposição a
substâncias tóxicas também estão relacionadas à sua manifestação.
Todos fomos compelidos a modifi
car abruptamente o nosso cotidiano.
Na casa de um autista, os rituais – tão
importante para estas crianças, para
que elas se sintam seguras e parte deste mundo aqui fora – foram completamente alterados e restritos. O que
ele conhecia sumiu! E depois precisou
ser reconstruído. As dicas visuais, como medidas de ajuste, ajudam: a figura dos passos da rotina ao acordar, como trocar de roupa, escovar os dentes, tomar o café da manhã. Manter a
programação da escola também é benéfico: o horário de acordar, o horário do lanche, momento da atividade
e da brincadeira.
A escola e as terapias necessárias
foram transformadas de toque e de
proximidade em tela de computador.
Tão importantes de serem preservadas, tiveram que ser revisadas, reorganizadas de maneiras diferentes e criativas. O terapeuta e o professor passaram a orientar a brincadeira e o exercício.
Mas em casa os barulhos são outros, ler as expressões do rosto, que já
era difícil, agora ocultas por máscaras,
ficou confuso. Temos uma miscelânia
de sentimentos para lidar: a criança e
os pais, que também estão aflitos. Mas
sem agitação particular sobre o corona: o transtorno do espectro autista não
é fator de risco para a Covid-19! As
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chances são as mesmas das demais crianças. Mas... A ansiedade. Como se intensificou esse sentimento! E que justo, não é? Para os pais, para os professores e para os autistas. E tivemos que
tomar cuidado para não aumentar a
medicalização imprópria. É esperado,
diante da imprevisibilidade e falta de
controle da situação, que aumentem
os comportamentos repetitivos e o isolamento, como forma de regulação. Já
percebeu que agora temos ficado mais
tempo em redes sociais e, mesmo com
a família toda em casa, cada um preso
à sua atividade e ao seu espaço? Imagine só para aquele que já tende a se
sentir seguro neste movimento!
Que bom que a telemedicina também chegou para ajudar: o paciente
autista e o paciente “família do autista” também. Vamos nos lembrar de
cuidar também de quem cuida, revezando a função de estar com a criança
com períodos de autocuidado, descontração e reencontro consigo, e procurando ajuda profissional quando necessária. Quantos recursos temos hoje,
inclusive em práticas integrativas que
nos auxiliam no cuidado.
Mas bela e resiliente sem igual, a
criança foi transformando tudo em
oportunidade. Enxergando diferente,
viu uma janela que não podemos perder! Estar em casa, alterar o dia a dia,
conviver com novas sensações, de repente, possibilitou o desenvolvimento
interpessoal e aprofundou o vínculo
afetivo com os pais, irmãos.
Vamos juntos com eles nesse barco e reaprender a brincar. Tornar este
momento juntos único, ensinar o valor simbólico da brincadeira: cuidar do
bebê, a corrida de carrinho, fazer comidinha, fazer o lápis de cor virar a espada do guerreiro. O autista precisa que
o guiem nesse universo imaginativo.
Traz bons resultados também inserir
a criança na cooperação de atividades
domésticas. Reinvente o toque, a sensação de texturas, a exploração dos sentidos em contexto lúdico: que tal brincar de bolhas de sabão perfumadas, de
adivinhar o objeto colocado nas mãos
com os olhos fechados, pintura em papel com gelos coloridos, cantarolar músicas e cantigas de roda?
O autista, ou melhor, a criança e
sua família se conectando e se conhecendo. E, enquanto está tudo distante,
ninguém ficará isolado.
Renata Sacaloski é médica pediatra do Vera
Cruz Hospital
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Autonomia
A maneira como somos criados barra um fator importantíssimo para criação da nossa identidade, do desenvolvimento de nossa essência: a autonomia. Isso acontece por um erro
clássico: somos ensinados a superar
as expectativas dos outros. Se fizermos o que é correto segundo o outro, recebemos parabéns; se não, somos repreendidos, independentes de
nossa vontade ou opinião.
O ser humano é um ser social e,
com isso, busca pertencimento a um
grupo ou pessoa específica. Como o
isolamento ou rejeição desperta nosso instinto mais primitivo, trazendo
medo de ser excluído e, assim, po-

dendo morrer, somos inclinados a
viver segundo um personagem que
agrade o outro. Por isso exaltamos
tanto nossa reputação nos preocupando com o que os outros estão pensando ou falando a nosso respeito.
O grande problema é que também esperamos que outros atinjam
nossas expectativas e como a negativa é muito comum de acontecer, vivemos nesse ciclo de frustrações, mágoas e ressentimentos.
Resgate sua autonomia e descubra seu propósito de vida. Comece
se perdoando por toda vez que se
colocou em segundo plano, mesmo se ferindo. Saber estar sozinho
consigo mesmo é se conhecer e se
amar. Decida fugir pra dentro, é onde tudo está.

HELOÍSA
CARVALHO
Psicoterapeuta
com ênfase em
PNL, Hipnose,
Neurociências
e Terapia Floral.

CARLOS ROQUE

(19) 99110-0308

(19) 99818-1142

(CRTH-BR 4450 – ABRATH)

Psicanálise - Floral
- Terapia Quântica
- Homeopatia
- Aromaterapia
- Auriculoterapia
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Tempo de metamorfose
por Ricardo Viveiros

Q

uando menino, nas aulas de ciências do curso ginasial no Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro,
fui tomado por um encantamento,
muito além do que o real desejo de
aprender, quando o professor explicou
como nascia uma borboleta. Eu já arriscava escrever versos e, para um
aprendiz de poeta, a borboleta é algo
inspirador – leveza, cor, magia.
Gostei de estudar a “Metamorfose”.
Já era repórter e não sabia, sempre fui
muito curioso. Um eterno perguntador:
Por quê? Por quê? Por quê? E havia lido, embora muito jovem para entender,
o livro de Franz Kafka e ficado meio confuso (sempre detestei baratas). No caso
da borboleta, a possibilidade de viver um
processo de transformação que permita
a possibilidade de voar, descobrir novos
lugares, pessoas, viveres é fascinante.
Muitos anos depois, no final dos anos
90, ao assistir o distópico filme Matrix
(vencedor de quatro Oscar), das irmãs
norte-americanas Lilly e Lana Wachowiski, observei que um dos personagens
podia escolher entre despertar ou seguir
adormecido na sua “matriz”. A metamorfose naquela falsa realidade capaz de libertar alguém do mundo sonhado, era
como a das borboletas. Na época, já havia relido e entendido Kafka. Bem como
também era capaz de alcançar a transformação pessoal das irmãs Wachowiski.
Hoje, diante das questões políticas
que nos perturbam, recordo os tempos
do colégio dos padres jesuítas, quando
então fascinado pelas descobertas biológicas que permitiam criar textos fora
do mais do mesmo, achava instigante
uma lagarta nojenta se transformar em
uma arrebatadora borboleta.
O professor, educador sensível e inteligente, ensinava de verdade – não deixava apenas decorar para passar nas provas. De maneira lúdica, mostrou que a
lagarta com o passar do tempo se tornava um ser guloso, esfomeado e, quando
tanta comida a tornava obesa em muito
ultrapassando suas necessidades metabólicas, começava a morrer. Nesse momento, acontecia algo fantástico: surgiam as células imaginativas.
Células imaginativas... Não é figura
de linguagem, existem mesmo! Por serem novidade no sistema imunológico

da espécie, são atacadas pelas últimas
forças da morrediça lagarta. Como atuam em uma frequência própria não se
deixam atingir. Vão se unindo, criando
núcleos e, na sequência, conectam-se e
se tornam ainda mais fortes. E acontece algo determinante: um gene adormecido desperta e traz um novo ser, e a
lagarta alimenta a borboleta que nasce.
E não pode ser ajudada a se livrar do
casulo, porque caso isso aconteça não
terá a necessária força para voar.
A metamorfose transforma a lagarta
em borboleta, dando-lhe pela união de
objetivos comuns uma nova existência
capaz de – conscientemente – ser muito mais útil, porque na sua diversidade
que alcança 25 mil espécies, esse inseto
exerce um papel essencial à vida pela
polinização dos ecossistemas, fonte de
alimento e bem-estar. Um exemplo motivador para nós, humanos, do que seja
awakening, o despertar.
Estamos vivendo tempos complexos,
de insegurança e medo. Não podemos
morrer por desconhecimento, por falta
de respeito comum. Devemos fazer como ensina a metamorfose da lagarta ao
se tornar borboleta. Ter coragem para
transformar, unir para vencer os desafios que se impõem. Conscientes e motivados, embora as adversidades, podemos ser muito mais fortes e mudar o
destino. A pandemia não pode ter sido
em vão, apenas para roubar vidas.
A estrutura social deve evoluir no
aprendizado. É hora de sair do marasmo
da simples aceitação do óbvio, das mesmices que a autoajuda oferece e construir um mundo novo. Vamos superar
o medo, o consumismo irresponsável, o
desamor, o egoísmo, a corrupção crônica e derrubar a violência com educação
e cultura. Há espaço para nos unirmos
como as células imaginativas e formar
núcleos que gerem mudança, transmutação, metamorfose.
Vamos sonhar o sonho possível e vencer a pandemia construindo novos tempos de paz, com liberdade e justiça social. A indígena guatemalteca Rigoberta Menchú Tum, da etnia QuichéMaia,
Prêmio Nobel da Paz (1992), disse: “Este
mundo não irá mudar, a não ser que estejamos dispostos a mudar nós mesmos.”
Ricardo Viveiros é jornalista, professor e escritor
rvo@viveiros.com.br
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Legado e simplicidade
Mês de abril, o mês da Páscoa entre
os católicos, mês da renovação, da
ressurreição. Renovar hábitos de consumo e alimentação se faz necessário
se quisermos manter uma vida saudável e longa.
Os pães sempre foram preparados
pelo homem desde tempos remotos
sem fermento ou, até pouco tempo
atrás, com apenas fermento biológico. Eram pães feitos como Deus nos
ensinou: farinha, fermento, sal e água.
A maior diferença que temos, nós, humanos, do restante dos seres vivos, é
que nos foi dado o poder da inteligência, que nos permite fazer escolhas –
inclusive alimentares – com consciência, não apenas com base em instinto
e desejo, como acontece com todos
os outros seres vivos.
Só que ultimamente não vínhamos fazendo boas escolhas. A indústria passou a colocar aditivos, melhoradores, corantes, com intuito de
conservar e realçar sabor, a cor do

que antes era
tão natural. A
chegada de novas civilizações, o inchaço das cidades e a escassez dos períodos de pós-guerras fizeram com que o
mundo precisasse produzir mais e mais
quantidade de alimentos processados a
um tempo cada vez mais curto e que se
conservassem por um período maior.
Não foi diferente com os pães. Além
de aditivar farinhas, encurtaram muito a fermentação, retiraram água dos
processos em nome de um pão que
pudesse ser elaborado mais facilmente e rapidamente, e conservado por
mais tempo. Inverteram a ordem natural das coisas, dos processos, priorizando quantidade, em detrimento da
qualidade. Que pena!
Aí o glúten, até há pouco tempo
pouco citado, estudado, passou a ser o
vilão desse processo. Passaram a culpar um componente natural do trigo
como o culpado. É preciso ter cautela.
O que precisamos, além de diagnós-
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tico correto da doença celíaca, como
abordei na coluna da edição passada, é
trazer de volta todo esse processo lento, elaborado, racionalmente pensado
e centrado no bem, na saúde e bem-estar dos que consomem pães. E você,
leitor, tem uma chance enorme de poder fazer hoje em sua casa, na sua cozinha, com seu forno básico, o melhor
pão do mundo. Aquele pão construído
no seio da sua família, com ingredientes locais, usando o fermento que cul-

tivou e alimentou, usando uma farinha que você possa ter moído no
seu moinho caseiro, fermentado a
massa longamente e assado sem
pressa, tudo como nos foi ensinado
e passado pelo Pai criador.
A simplicidade deve voltar a prevalecer. Fazer pães com farinha, fermento sal e água é recordar, cuidar,
reconhecer e deixar um bom legado
para o futuro!
Até maio!

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!

GARANTA SUA INSCRIÇÃO
NOS GRUPOS!
www.facebook.com/divino.segredo.9
Instagram @ricardogonzalezbaker
WhatsApp 24 99850-7979
divinosegredo@gmail.com

Você sabia que a solidariedade disparou no Brasil?
por Clemilda Thomé

M

otivados ainda mais pela crise
causada pela pandemia, gestos
de solidariedade dispararam em todo
o País. Empatia foi uma das palavras
que ganharam força em 2020, e se
tornaram indispensáveis para ajudar
àqueles que mais precisaram num ano
tão caótico.
O ano de 2020 também nos mostrou
a importância da solidariedade. Em meio
a diversas crises, como a econômica e
a de saúde, vimos que só era possível
passar por este momento estendendo
a mão ao próximo, fosse com doações
materiais ou com atitudes generosas de
carinho e apoio emocional.
Milhões de pessoas perderam seus
empregos. Vimos diversas situações
de pedidos de ajuda, desde alimentos,
porque a fome apertou, até emocional
porque a solidão se elevou a patama-

res altíssimos. Assim uma corrente de
voluntários dispostos a ajudar o próximo surgiu em vários lugares por todo o país.
Quando falamos em saúde, muitos
se mobilizaram para auxiliar pessoas
que contraíram a Covid-19, ou do grupo de riscos, como os idosos. Nesse sentido, vimos até atitudes inusitadas e
muito valiosas: casos de plaquinhas em
elevadores dos prédios, com números
de apartamento dos moradores que se
colocaram à disposição para fazer uma
compra e cuidar de outras necessidades para quem mais precisava.
Mas nem tudo são flores. Também
observamos, infelizmente, uma queda na questão de doações de sangue.
Só que o brasileiro, bom de coração,
também pensou nisso e daí surgiram
diversas campanhas de incentivo à doação de sangue, para ao menos, deixar
a situação um pouco mais amena.

Diariamente, tenho visto o voluntariado crescer no País. E notado as
pessoas de coração aberto querendo
ser mais úteis, fazerem algum tipo de
diferença. Mas, aí você me pergunta:
onde quero chegar com tudo isso? Mostrar algo que vivo dizendo a respeito:
gratidão e generosidade que, inclusive,
salvam vidas.
Quando praticamos a generosidade,
nos tornamos pessoas melhores. Não
porque fizemos algo bom para alguém,
mas porque quando olhamos para o
problema do outro, geralmente percebemos que somos nós quem aprendemos. Quando doamos alimento a alguém, é a nossa alma que passa a ser
alimentada. E assim, enviamos uma
mensagem positiva para o mundo, e a
corrente do bem se expande. Não importa quem você é, onde está, quais os
seus objetivos, em que área você trabalha ou quanto dinheiro tem na sua con-

ta bancária, todo mundo é capaz de ser
solidário.
Dias atrás li a notícia sobre um morador de rua que vende limões para
alimentar os seus melhores amigos, os
gatinhos da rua que moram com ele.
Esse senhor não tem nada, sequer um
teto pra morar, mas mesmo assim, ele
não se colocou em primeiro lugar. E
quantos de nós vivemos em abundância e não somos capazes de um gesto
como esse?
“A alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido”,
já dizia um proverbio bíblico. Deixe-se
motivar pelos casos de generosidade ao
seu redor. Faça boas ações, e com certeza o universo irá te recompensar.
Clemilda Thomé é empresária e faz parte do
Instituto Sou 1 Campeão, que oferece cursos voltados para performance física, prosperidade financeira e equilíbrio emocional
conciergedss@gmail.com
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CULTURAZEN
Colaboradoras do
Projeto Agbara,
fundo solidário
criado por
ex-alunas da
PUC-Campinas
que beneficia
mulheres negras
e indígenas
da Região
Metropolitana
de Campinas

A operadora Mobilidade Vinhedo (MoV) doou quatro totens de pedal de álcool
em gel para os usuários de ônibus que transitam pelos terminais do município
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Capitã
Lucimara,
prefeita de
Valinhos,
recebe de
Alex Scagliusi e
Mauro Pereira,
diretores do
Grupo SIM,
doação de 500
cestas básicas
para auxílio
na pandemia

O Grupo UniEduK,
representado por
Ilza Santos Ribeiro
(dir.), na doação de
50 litros de álcool
em gel ao Hospital
Municipal de
Jaguariúna

Um dos
atendidos
pelas oficinas
culturais da
ONG Acesa
Capuava, que
retomou as
atividades
por meio de
teleatendimento

LEITURAZEN
VOCÊ SENTE O QUE EU SINTO?
Leonardo Kriger
Editora: independente

Em obra para quebrar
paradigmas sobre o autismo,
o estudante de direito
conta sua história,
desde o nascimento,
passando pelo diagnóstico
da Síndrome de Asperger,
pela descoberta da
superdotação, até os
desafios que enfrenta
nos dias atuais, aos
20 anos de idade.

Divulgação

