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AGOSTO DOURADO O Parque D. Pedro Shopping, em
Campinas, iluminou sua tradicional andorinha com a cor
dourado, em apoio à campanha nacional que simboliza a
importância e a luta pelo incentivo à amamentação

Cesar Cinato
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Divulgação

SEMANA “ALIMENTO DE VALOR”
Voltado ao agroalimento e à segurança
alimentar, o evento on-line organizado
pela empresa catarinense PariPassu, que
acontece de 30 de agosto a 3 de setembro,
terá vídeos de especialistas e cursos,
além de um webinar sobre tendências
do mercado de agronegócio. Inscrições
gratuitas em conteudo.paripassu.com.br/
evento-alimento-de-valor
Divulgação Urbia Parques

ANÉIS NO PARQUE As esculturas da obra Growth Rings, do americano Oscar Tuazon, estão expostas este mês no Parque Ibirapuera (ao lado do lago das fontes, entre os portões 9 e 10), em São Paulo, trazendo o design minimalista e a arquitetura do artista.
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A importância de comer bem

PANORAMA
AÇÃO SOLIDÁRIA
A Urbia, sociedade de propósito específico responsável pela gestão do
Parque Ibirapuera, em São Paulo, lançou campanha para arrecadação de
agasalhos em bom estado. As doações podem ser feitas em três postos
de coleta, nos portões 2, 3 e 7. As peças arrecadadas serão destinadas ao
projeto Pão do Povo da Rua. A ação acontecerá até o dia 20 de agosto.

por Maria Claudia Gomes dos Santos

J

á faz um tempo que comer se tornou um desafio. Recebemos informações sobre nutrientes e nutrição a
todo momento e por todos os meios
de comunicação. Não conseguimos
mais comer comida, somos influenciados a consumir “superalimentos”,
aqueles ricos em vitaminas, minerais,
compostos bioativos, entre outros,
além de nos desencorajarem a consumir alimentos ricos em açúcares, gorduras e até carboidratos.
Isso fica bem claro quando paramos
para pensar sobre nossas atitudes em
relação aos alimentos. Eu, por exemplo, como nutricionista, ouço muito
as pessoas falarem que têm vergonha
de dizer o que comeram, que eu não
ficarei feliz com o que ela comeu ou
simplesmente evitam comer ao meu
lado, com medo do julgamento. Tudo
bem, sou nutricionista e talvez conheça mais a composição nutricional dos
alimentos – talvez mesmo, porque tem
muitos “leigos” que sabem mais sobre
nutrientes do que eu –porém, o julgamento também vem de pessoas que
não são profissionais e que se acham
no direito de julgar o que as pessoas
comem ou deixam de comer.
Tudo isso é um reflexo de como
vemos atualmente o comer. Comer vi-
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rou simplesmente uma forma de fornecer combustível para o nosso corpo. Abandonamos fatores importantes relacionados à alimentação e comida. Comer é um ato que vai além do
biológico. Precisamos saber que comer
é um ato cultural, econômico, familiar,
social e, também, biológico.
Quem não lembra da comida da
mãe, do bolo da avó? E o arroz com
feijão, a feijoada? Pratos que vão muito além do valor nutricional. Essas comidas têm história, sabor, lembrança.
Sim, comida é mais que alimento, é o
alimento simbolizado. A partir do momento que comer virou obrigação ou
uma forma de nos nutrir, paramos de
nos permitir sentir prazer em comer
e quando sentimos prazer trazemos
junto a culpa, pois se traz prazer não
deve ser bom para a saúde.
Maria Claudia Gomes dos Santos é coordenadora do curso de nutrição da Universidade
Anhembi Morumbi

LIGA SOLIDÁRIA
A Liga Solidária, organização social que atua na capital paulista, retomou
as atividades presenciais para idosos de famílias com alta vulnerabilidade,
após interrupção de mais de um ano e meio em razão da pandemia. As
aulas – ginástica, dança, ioga, artesanato, entre outras – são oferecidas de
segunda a sexta, no Educandário Dom Duarte (Jardim Esmeralda).
E-BOOK GRATUITO
A Literare Books International está realizando ação relâmpago do e-book
Mente de um Vencedor. A obra do professor Paulo Sérgio Buhrer ensina o
leitor em oito semanas a realizar suas metas por meio de técnicas para
melhorar a produtividade e manter o foco. Esse e-book estará disponível
gratuitamente, entre os dias 20 e 22 de agosto, nas principais lojas on-line.
CONCURSO DE FOTOGRAFIA
A PUC-Campinas prorrogou para 30 de agosto as inscrições do concurso
de fotografia “Ações que Salvam o Planeta”, aberto ao público interno e
externo. Serão escolhidos vencedores nas categorias: profissional, amador
e estudante. Prêmios em dinheiro no total de 15 mil reais. Inscrições em
www.puc-campinas.edu.br/concurso-de-fotografia/
FEIRA ORGÂNICA DE VALINHOS
A 1ª Feira Orgânica de Valinhos terá início no dia 29 de agosto, das 7h às
11h, no Centro de Lazer do Trabalhador (CLT). A princípio, a inauguração
aconteceria no dia 15, mas, para melhor organização da feira – que ocorrerá
constantemente no município, sempre aos domingos – a data precisou ser
alterada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.
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édicos e demais profissionais
da saúde encontram-se exauridos em função da dedicação
ao longo da pandemia do novo coronavírus. Em São Paulo, uma anestesista
encontrou na música um conforto para
enfrentar a situação. Após contrair Covid-19 e ter de lidar com sequelas, Rosa
Marina Avilla tem feito vídeos ao vivo
nos quais canta e recebe colegas para
soltar a voz. Muitos que participam dizem que, mais do que um pouco de descontração, estão realizando sonhos. As
lives, que acontecem no canal do YouTube de Rosa, chegam a quase 2 mil visualizações por apresentação. A vocação para a música dessa filha de imigrantes italianos foi descoberta aos 9 anos
de idade, em uma igreja da zona sul da
capital paulista, onde começou a cantar
nas missas. Rosa estudou canto erudito,
mas abandonou a carreira musical quando ingressou na Escola Paulista de Medicina. Coordenadora do curso de pós-graduação em anestesia no Hospital Albert Einstein, a paulistana de 57 anos
também é mestre em psiquiatria e psicologia clínica. A compositora acaba de
lançar Te Seguirò – Rosa Avilla canta
David Pasqua, seu disco de estreia autoral. Nesta entrevista ao JORNALZEN,
Rosa fala mais sobre medicina e música,
artes que considera curativas: a primeira,
dos males do corpo; a segunda, da alma.
De que forma teve despertada sua
vocação como música?

Desde os 9 anos de idade frequentávamos uma grande igreja católica na zona sul de São Paulo, levada por uma vizinha. Vizinhos, aliás, podem ser grandes incentivadores. Todas as crianças da
rua participavam das cerimônias e, imediatamente, destaquei-me pela afinação. O padre Herculano nos ensaiava e
insistia para que meus pais soubessem
do dom aflorado tão cedo.
Quando e por que decidiu fazer as
lives cantando?

Quando a pandemia se iniciou no Brasil, na Itália já estava decretada a quarentena. Os italianos saíam à varanda
para cantar juntos, filmes que viralizaram pelas telinhas de celulares, computadores e TVs. O mundo tinha ficado
quadrado. Uma vizinha, no condomínio onde moro, sugeriu, no grupo de
WhatsApp, que eu fizesse um show na
varanda de casa. Já tinha me apresentado presencialmente no prédio, em uma
confraternização. Naquela noite, todos
saímos à varanda, e eu e meu produtor
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ZENTREVISTA: Rosa Avilla

SOLTANDO A VOZ
Médica anestesista usa a música como alívio e
realiza sonhos de colegas durante a pandemia

Dani Gurgel

acalma; nos alegra e nos remete a memórias pessoais; nos leva a nós mesmos;
nos faz felizes – tudo isso de forma leve.
Quais as principais lições do período em que contraiu a Covid-19?

Em uma palavra: paciência. Foram
dias terríveis, de fadiga imensa, incapacidade de raciocínio, medo e um profundo respeito a um micro-organismo
tão devastador. Sei que há muitos adjetivos superlativos nesse meu relato, mas
a doença é intensa e sua recuperação,
uma vitória. Vitória? Até quando?
Particularmente, adota alguma prática voltada ao autoconhecimento?

A psicanálise, na minha visão particular, me ensinou e ensina até hoje a
me entender. Conhecer-se é um processo infinito. Levo uma vida muito saudável no que diz respeito à alimentação,
exercícios, sono, cultivo de boas relações. Confesso que gostaria de aprender
alguma técnica de meditação e praticá-la. Há dois anos, fui a um curso de anestesia em Boston, em que a palestra principal e várias secundárias eram dadas por
indianos. Nessa ocasião, Sadhguru [referindo-se ao escritor indiano e iogue
Jaggi Vasudev] fez uma palestra sobre

consciência e coma. A sabedoria dele e
suas técnicas de meditação e comportamento deram um nó na ciência.
musical tocamos para quem estava assistindo. Foi imensamente prazeroso e
curioso. Depois disso, não parei mais.
Aprendi que existia Instagram e fui, aos
poucos, aprendendo sobre o mundo das
telas – Facebook, um telefone, dois telefones, e ia transmitindo, reprisando, de
modo pioneiro para a época, os shows
presenciais que havia feito. Continuo
fazendo lives temáticas no YouTube.
Como a música pode fazer a diferença neste momento de pandemia?

Há muitos estudos científicos demonstrando os benefícios inquestionáveis da música. É inegável a mudança
sanitária que ela promove. A pandemia

trouxe, como qualquer guerra, muitos
problemas, e a música, muito conforto
e alento no enfrentamento dessas questões bélicas. Lutamos não somente contra uma doença pouco conhecida e seu
comportamento imprevisível. Lutamos
contra o medo, contra o isolamento,
contra perdas de entes queridos, amigos
e empregos, perda do calor do abraço,
contra falta de tantos aspectos importantes na vida cotidiana. Aprendemos
a valorizar coisas para as quais nem
olhávamos, nem nos dávamos conta da
existência. Nós mesmos, por exemplo.
A correria que nos impomos é tanta que
até o espelho não nos conhece mais. A
música nos conecta, nos embala, nos

“A pandemia nos trouxe, como em
qualquer guerra, muitos problemas,
e a música, muito conforto e alento
no enfrentamento dessas questões”

Como avalia a proposta do JORNALZEN?

A verdadeira transformação do
mundo requer transformações em seu
microcosmo interior. A qualidade e relevância das informações de que dispomos no processo de autoconhecimento
e de transformação são fundamentais.
Nesse sentido, um veículo que faz tudo
isso, com tanta excelência, merece todo
o crédito. O JORNALZEN é um canal
que vê o ser humano dessa maneira
holística tão necessária.
Que mensagem gostaria de deixar
para os nossos leitores?

Nunca desistir e agradecer. Todo resultado positivo requer um processo que
pode ser longo e, muitas vezes, penoso.
Dificuldades trazem resiliência, não desistência. Não há sorte, há trabalho duro para qualquer que seja o resultado.
Acreditar é o principal processo pelo
qual passamos nesta vida. Olhe pra você, entenda-se com seus lados de luz e
sombra. Acredite, trabalhe duro e transforme. Transborde para o mundo nessa
transformação positiva.

JORNALZEN

4

ARTIGO

JOÃO SCALFI

Recepção no Além
287 (L.E). Como a alma é recebida,
na sua volta ao mundo dos espíritos?
- A do justo, como um irmão bem-amado e longamente esperado; a
do mau, como um ser que se despreza, pelos enganos que cometeu.
Terá que resgatar seus erros.
Claro está que os espíritos esclarecidos, quando têm oportunidade, recebem os desencarnados sempre com
fraternidade, mesmo aqueles que muito tenham se equivocado na Terra, mas
que se mostram arrependidos e predispostos a reparar os seus erros.
Embora não possamos dizer que
já seja uma prática entre os homens,
os que cumprem as suas penas, saindo livres da prisão, procuram ser
reintegrados à sociedade, com nova
chance de trabalho lhes sendo oferecida. Ora, se assim ocorre no mundo, com os corações generosos se
preocupando com aqueles que necessitam de uma mão que se lhes estende à sua mais completa regeneração, por que o mesmo não haveria de
acontecer na Vida de além-túmulo?!
O espírito que cometeu crimes
na Terra, visto como culpado pela
justiça dos homens, perante a Justiça Divina não passa de um doente
necessitado de tratamento, o que,
evidentemente, não o eximirá de reparar o mal que tenha praticado.
Contudo, em respeito ao seu livre-arbítrio, tanto encarnados quando desencarnados afeiçoados ao bem
do próximo, nada, ou pouco, conseguem fazer em benefício daqueles que
optam por continuarem no caminho
que escolheram para si, até que,
chegando ao extremo da maldade,
tenham a sua liberdade de ação tolhida – liberdade que, na maioria das
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vezes, lhes é cerceada pela própria consciência culpada, que, então, os constrange a complexas situações de sofrimento.
Mesmo as criaturas encarnadas
que apenas aparentam bondade um
dia, haverão de se revelarem como
são realmente, com a mais oculta das
intenções transparecendo de suas
atitudes, não lhes sendo mais possível continuar vivendo de máscara
afivelada ao rosto.
O Mundo Espiritual próximo, nas
Dimensões que o constituem, em
seus diferentes níveis socioculturais,
não é mais que o desdobramento do
mundo dos homens encarnados, apresentando nos membros de sua extensa comunidade problemas semelhantes aos que são enfrentados pela sociedade terrestre.
Muitos dos espíritos que se fizeram delinquentes na Terra, na amarga colheita do que plantaram, são recepcionados no Além pelas vítimas
que não lhes perdoaram, porém, outros muitos são esperados pelos seus
comparsas de crime, dando sequência à sua infeliz trajetória, que, mais
cedo ou mais tarde, os conduzirá à escuridão do abismo e terão que enfrentar o processo de resgate.
Ao contrário, a recepção oferecida, na Pátria Espiritual, ao homem
de bem que deixa o corpo, é semelhante à calorosa recepção que, num
ponto de desembarque qualquer, se
oferece a um coração de grande estima, que, estando ausente durante
longo tempo, regressa à convivência dos familiares e amigos.
Fonte: O Cristo Consolador (Carlos
Bacelli/Irmão José)

Terapia e atividade física
por Mônica Guidoni

I

mpossível sair ileso de um período
tão longo de isolamento social, no
qual as atividades domésticas e profissionais se misturam no mesmo ambiente, envolvidas pela tensão provocada pelo vírus e a tristeza com sequelas – físicas e/ou mentais –, muitas vezes intensificadas pelas perdas de familiares e de amigos.
Não é por acaso que as corporações
estão investindo cada vez mais em programas de saúde mental e emocional
para seus colaboradores. Um estudo
realizado pela Universidade do Rio de
Janeiro (Uerj) e publicado pela revista
The Lancet mostra que os casos de depressão aumentaram 90%. Já o número de pessoas que relataram sintomas
como crise de ansiedade e estresse agudo mais que dobrou entre os dois primeiros meses da pandemia.
Sabemos que diante de situações desafiadoras, cada indivíduo reage e sente aquele momento de forma diferenciada. Alguns conseguem lidar melhor
com o cenário, outros se sentem mais
anestesiados e em pânico. Por isso, a importância de as empresas estarem atentas a esses quadros e disponibilizarem
parcerias e benefícios que possam contribuir para a saúde de sua equipe.
Uma das alternativas é combinar a
orientação psicológica, por meio de
sessões de terapia, e atividade física. O
tratamento psicoterapêutico trabalha
as emoções negativas e pode ser um
apoio importante para lidar com elas,
além de permitir o autoconhecimento, gerar motivação e o desenvolvimento de novas habilidades. Ao trabalhar questões incômodas para o paciente, a terapia oferece um novo olhar

sobre o problema ou preocupação recorrente, permitindo que a pessoa encontre a melhor solução.
Já as atividades físicas ajudam a liberar a endorfina, neurotransmissor
responsável pela promoção da sensação de prazer e bem-estar. Os benefícios da atividade física regular podem
ir além da sensação imediata de satisfação, já que ela pode estimular o crescimento de células nervosas no hipocampo, estrutura do cérebro responsável pela memória e pelo humor, geralmente menor em pessoas com quadros de depressão.
Um estudo realizado durante 11 anos
pelo instituto australiano Black Dog,
com quase 34 mil adultos, chegou à
conclusão de que o sedentarismo pode
agravar os distúrbios psicológicos. Aqueles que não se exercitavam se mostraram 44% mais propensos a sofrer com
depressão se comparados aos voluntários da pesquisa que faziam atividade
física uma ou duas horas por semana.
Neste momento em que temos um
aumento no índice de vacinados e uma
retomada gradual das atividades, pequenas mudanças de hábito podem contribuir para superar dificuldades e garantir mais qualidade de vida. A combinação de terapia com práticas esportivas, que podem variar de acordo com
o perfil de cada um – caminhada, corrida, dança, natação, ginástica – é uma
forma de conquistar equilíbrio e mais
saúde física, mental e psicológica. A nova normalidade pede mais leveza na vida pessoal e profissional, bem como a
reconexão com nós mesmos para seguirmos em frente com esperança, motivação e felicidade.
Mônica Guidoni é head de gente e gestão
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REJANE ACOSTA

Desafios em família
Os núcleos familiares são formados
por seres que trazem consigo uma
bagagem de experiências de muitas
encarnações. Tais vivências são percebidas de forma singular e, por
mais que alguém tente traduzir sua
impressão sobre alguma experiência,
não conseguirá na íntegra. Essa percepção está intimamente ligada à
forma como cada espírito entende
o mundo. Sendo assim, podemos
imaginar a série de equívocos que
ocorrem dentro das relações familiares a partir de visões únicas.
Cada espírito carrega consigo as
questões que fazem parte de sua
personalidade congênita, como a
tendência a alimentar a raiva, a
achar-se mais ou menos que os outros, a magoar-se, a sentir-se vitimado(a) pelas pessoas, pelo mundo, e
por aí afora.
Indo mais longe, como a humanidade ainda se mostra com um ego
imaturo, em muitos momentos as
pessoas agem como se fossem o
centro do mundo, ou seja, tudo se

refere a elas, todos os acontecimentos as tocam de alguma forma.
Com esse entendimento é comum
que não costumem falar do que
sentem com tanta clareza, pois pressupõe que o “outro” entende ou já
sabe o que ele ou ela sente.
Esse comportamento é frequente nas famílias. E assim surgem os
desentendimentos, as mágoas e muitos outros sentimentos que interferem na harmonia das relações. Contudo, são exatamente essas vivências que trazem em si a possibilidade de evoluir.
Nos Núcleos Familiares encontram-se as possibilidades de nosso
desenvolvimento enquanto espírito. E só serão aproveitadas, de fato,
se tivermos consciência disso ao invés de deixarmos que o tempo, aos
poucos, diminua nossas chances com
os espíritos com quem aceitamos e/
ou pedimos para reencarnar juntos.
Temos na família o exercício diário
rumo à evolução!

FORMAÇÃO EM PSICOTERAPIA
REENCARNACIONISTA - SÃO PAULO
com Dr. Mauro Kwitko e Rejane Acosta
Início: 28/08/2021 (4º sábado do mês)
Duração: 24 meses | Horário: 8h30 às 18h
Inscrições: www.rejaneacosta.com
contato.rejanecosta@gmail.com
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A essencialidade dos psicólogos
por Alessandro Scaranto

E

m todas as fases da vida sofremos
perdas, decepções, tristezas, raivas,
alegrias, problemas emocionais e físicos também. Independentemente da situação, temos bons e maus dias, e saber
lidar com a positividade ou negatividade de forma saudável é essencial para
uma vida vivida de forma leve e tranquila. E essa sabedoria não é simplesmente natural para todos. Pelo contrário, é geralmente, desenvolvida por
meio do contato com os psicólogos.
Os psicólogos são profissionais que,
embora não sejam chamados de médicos, cuidam da saúde humana tanto
quanto os doutores. Isso porque, mesmo com uma boa saúde física, ou seja,
sem doenças ou sintomas aparentes,
muitas pessoas não se sentem bem
com a própria vida. Ou ainda, em alguns casos, podem ter transtornos
emocionais, como a depressão e ansiedade, que, da mesma forma que um
problema físico, devem ser tratados
com seriedade.
A saúde mental se tornou um termo muito popular na pandemia. Isso
porque as pessoas perceberam os impactos que grandes mudanças podem
gerar na vida de cada um. Por isso,
embora possa não ser visto com os
olhos, os problemas emocionais são
determinantes da qualidade de vida
de uma pessoa.
Uma boa saúde mental está intrinsecamente ligada a uma boa qualidade
de vida. Pessoas que se sentem bem
consigo mesmas têm uma boa autoestima, conseguem controlar as emoções
e se permitem viver da melhor forma
possível, de modo a se aceitarem e a en-

tenderem as coisas boas da vida. Na
maioria das vezes, são pessoas que investem na psicoterapia.
No entanto, os psicólogos não trazem felicidade a ninguém e, sim, identificam ferramentas que são inerentes
de cada um para que essa busca seja
constante e a pessoa consiga manejar
seus sentimentos, angústias e problemas em uma imersão individual dentro de si mesmo. Por isso, o papel do
psicólogo dentro da sociedade é de extrema importância por potencializar o
indivíduo na elaboração de suas questões mais dolorosas.
Dentro de um cenário tão impactante, assustador e inseguro como o da
pandemia, fazer o acompanhamento
com um psicólogo pode ajudar a manejar as emoções de forma saudável
e proporcionar uma maior qualidade
de vida.
Cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física.
Isso porque, assim como problemas físicos podem desencadear emoções devastadoras, os problemas emocionais
têm grande poder de desenvolverem
doenças físicas. A saúde mental é o alicerce do seu sistema imunológico.
Desse modo, os psicólogos são profissionais que se dedicam, principalmente, a potencializar o crescimento
individual de cada um. Dar a possibilidade aos pacientes levarem as suas
vidas da melhor forma possível, do
modo e do jeito que querem e precisam, e da forma como eles se sentem
bem. Esse é o objetivo dessa ciência
tão essencial para a vida humana.
Alessandro Scaranto é psicólogo e acupunturista
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Volta às aulas presenciais
por Alexandre Garrett

O

avanço da vacinação contra a
Covid-19 no Brasil levou centenas de cidades a retomarem gradativamente as aulas presenciais. Mas,
apesar de a Unicef, Unesco e Opas
lançarem um manifesto pedindo urgência nos esforços para a reabertura segura das escolas no País, muitos
pais ainda têm dúvidas se devem ou
não enviar os jovens às escolas.
A saúde dos filhos é uma das maiores preocupações dos pais e, durante a
pandemia, é natural que essa preocupação fique exacerbada. Sabemos que
o momento é complicado, mas não
podemos deixar o medo nos dominar.
Os pais têm que avaliar não só a
situação da pandemia e da vacinação
no município, mas também a saúde
mental da criança ou adolescente.
Retirar o jovem do convívio escolar
e do convívio com os amigos há tanto
tempo pode provocar um efeito devastador na saúde mental. E isso deve
ser levado em consideração antes de
optar ou não pelo retorno.
Segundo dados da Organização
Pan-Americana de Saúde (Opas), a
depressão é uma das principais causas
de doença e incapacidade entre adolescentes e o suicídio, a terceira principal causa de morte entre o público.
Um estudo da USP mostrou que, no
Brasil, uma em cada quatro crianças e
adolescentes apresentou ansiedade e
depressão durante a pandemia, é um
dado preocupante e que merece atenção dos pais, escola e da sociedade.

Não há uma fórmula a ser seguida
para orientar os pais. Não há decisão
certa ou errada, o que existe é uma
decisão que faz mais sentido para a
família naquele momento.
Os pais que ainda têm dúvidas devem buscar informações completas
sobre a situação da pandemia e da
vacinação na cidade onde moram. Se
decidirem por enviar o filho à escola,
é fundamental que converse com a
direção e visite o local para se certificar de que todos os cuidados possíveis
estão sendo tomados. Além disso, é
necessário conscientizar a criança e o
adolescente sobre os cuidados como
distanciamento, uso de máscaras e higienização das mãos.
Esse longo período de isolamento
social deixou os jovens mais estressados e angustiados. Cada criança reage
de uma forma, mas os sinais que indicam que algo pode estar errado são
irritação, distúrbio no sono, apatia,
tristeza e retração recorrentes.
Outra consequência da pandemia é o
prejuízo ao aprendizado até para quem
fez aulas remotas. Toda essa situação
pode ser superada com a participação
direta dos pais e o trabalho em conjunto
com a escola. O papel dos responsáveis
por uma criança ou adolescente é dar
apoio, incentivo, motivação e ajudar os
jovens no processo de aprendizado. Se
antes da pandemia a participação dos
pais na educação já era fundamental,
depois dela passou a ser vital.
Alexandre Garrett é jornalista e psicólogo
especialista em crises e emergências
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Marcelo Sguassábia
Atração e repulsa
Pesquisadores criaram um dispositivo odontológico para perda de
peso de forma nada convencional.
Batizado como DentalSlim Diet
Control, o aparelho limita a abertura da boca e faz com que a pessoa
consiga ingerir apenas líquidos.
O dispositivo magnético usa ímãs
que prendem os molares superiores
aos inferiores, limitando a abertura
da boca a apenas 2 mm. O objetivo
é restringir a alimentação a uma
dieta estritamente líquida e que
promova rápido emagrecimento.
(www.pleno.news/saude - 30/6/21)

Que coisa mais medieval, isto aí
lembra cinto de castidade. Deixar o gordo com a boca fechada
é uma maldade maior que o diâmetro abdominal do dito cujo.
Tanto que há especialistas propondo inverter a posição dos
ímãs nas mandíbulas, de maneira a se repelirem em lugar de se
atraírem. Assim, a boca ficaria
permanentemente aberta ao invés de lacrada, permitindo atividades como escovar os dentes
(embora não seja propriamente
indispensável quando não se
come nada), respirar pela boca e
soprar vuvuzelas, dentre outras
práticas mais íntimas que prefiro não declinar aqui. Desta forma, mastigar continuaria sendo

impossível, como no projeto original, porém a entrada de líquidos torna-se bem mais fácil.
Cheetos, Dadinho, picanha, rapadura, queijo parmesão, bisteca e cocada quebra-queixo, por
exemplo, permaneceriam indegustáveis, a menos que sejam engolidos sem mastigação.
Surgiu, porém, uma outra
abordagem – esta mais alinhada
à alimentação saudável. Mantêm-se os polos repelentes, que
permitem a abertura da boca, e
os polos de atração apontados
para o beiço, de forma a atraírem tão somente ingredientes
ricos em ferro, e portanto passíveis de serem puxados pelo ímã.
Teríamos, assim, entrada franqueada para mariscos ao vapor,
fígado, gema de ovo crua e sardinha cozida. Dos vegetais, teriam salvo conduto ao bucho do
obeso delícias irresistíveis: semente de abóbora e de girassol,
tofu, feijão branco cozido, espinafre cru, lentilha, feijão verde,
beterraba crua, brócolis e acelga. Atenção especial deve ser dada ao garfo, para que não seja
sugado junto com estas iguarias
todas.
Servido?
* Esta é uma obra de ficção.
Marcelo Sguassábia é redator publicitário
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CULINÁRIAZEN
Ingredientes:
• 1 kg de pescada amarela
• sal
• pimenta-preta
• 1/2 limão
• 2 colheres de manteiga
Preparo:
Tempere o peixe com limão,
sal e pimenta-preta. Derreta
a manteiga em uma frigideira,
depois sele o peixe por dois
minutos em cada lado. Retire
da frigideira e reserve.

LEITURAZEN
Divulgação

FILÉ DE PESCADO
COM FAROFA DE
CASTANHA DE CAJU
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ENEAMIND

Marcos Trombetta
Luz da Serra Editora

Para a farofa, utilize manteiga,
alho, sal e castanhas picadas.
Misture tudo na frigideira e
coloque em cima do peixe.
Leve ao forno por no máximo
10 minutos. Retire e está pronto
para comer.
Crédito: Glauber Britto
instagram.com/glauberbrittoo/

O professor e empresário
desenvolveu metodologia a
partir do eneagrama – figura
geométrica de nove pontas
que representam os nove
tipos de personalidades
presentes na natureza
humana – que permite
identificar a personalidade de
cada eneatipo para romper
com os paradigmas criadores
de limitações a partir das
crenças e hábitos de cada um.
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