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TARSILA PARA CRIANÇAS A exposição teve sua temporada prorrogada até o dia 12 de
dezembro no Parque D. Pedro Shopping, em Campinas. A mostra pode ser visitada pelo público de sexta-feira a domingo e nos feriados. De terça a quinta-feira, a visitação
será exclusiva para escolas, com preço promocional e agendamento prévio, que pode
ser feito pelo e-mail sac@ydreamsglobal.com.br. O uso de máscara é obrigatório.
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Coisa de gente fraca?
por Daniele Costa

D

urante algum tempo, tive vergonha de falar que fazia terapia ou
participava de formações em desenvolvimento humano.
Sempre dizia que ia ao médico ou
que o curso era para uma formação na
área de administração ou em assunto
do trabalho, e quando me perguntavam sobre o que era, desviava o assunto.
Até que fiz um curso de astrologia védica... Isso levantou os cabelos
de algumas pessoas, pois sempre fui
muito católica, tive educação religiosa e me perguntavam: como assim estava fazendo um curso de astrologia?
Bom, segui minha intuição e fui
fazer esse curso, que me trouxe mais
conhecimento a respeito de mim mesma. Não tinha intenção de virar astróloga ou praticar. No entanto, o conhecimento abriu novas portas que
eu sequer havia considerando com relação à área profissional e mudanças
estratégicas de vida.
Essa busca por me conhecer e saber mais de mim me levou a fazer escolhas diferentes, longe de fórmulas
tradicionais. Passei a fazer mais perguntas sobre o que, de fato, funcionava para minha vida e realidade.

Essa busca por meu autoconhecer
me levou a saber das minhas forças e
valores inegociáveis, o que me ajudou
a analisar os riscos e cenários das minhas escolhas.
Tudo isso me fez reconhecer que
não se trata de fraqueza. Olhar para
as nossas próprias sombras, o que temos de pior, olhar para as nossas dores, para o que temos dificuldade de
esquecer ou perdoar não é para os fracos e sim para os fortes. É para quem
realmente deseja subir de patamar de
vida e não ficar preso aos condicionamentos das experiências e crenças.
Passei a entender que existem ferramentas e técnicas que podem contribuir com o meu processo. Inclusive, algumas até já utilizava de forma
intuitiva, mas não tinha consciência.
Ao saber delas, e dos seus resultados e
mudanças, quis que mais pessoas soubessem disso. Escolhi, neste processo,
impactar vidas! Por isso, fui levada a
fazer não só uma mudança de carreira, mas de cidade e de vida!
E sempre digo que tudo são escolhas! E você? O que você escolhe para
a sua vida?
Daniele Costa é especialista em gestão de pessoas, palestrante e facilitadora em desenvolvimento integral humano
espaco.daniele.costa@gmail.com
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PANORAMA
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO
Projeto da Universidade Positivo de Curitiba (PR) está oferecendo, de forma
on-line e gratuita, atendimento psicológico a vítimas de violência doméstica
de todo o País. O atendimento é feito por estudantes do curso de psicologia
da Universidade Positivo, de segunda a sábado. Inscrições podem ser feitas
preenchendo o formulário disponibilizado aqui.
NATAL SOLIDÁRIO
Com o objetivo de arrecadar brinquedos para crianças em situação de carência, a empresa Cartão de Todos está promovendo a campanha Natal Solidário 2021. Para participar, qualquer pessoa pode fazer a doação em uma
das unidades da rede de clínicas AmorSaúde ou em estabelecimentos parceiros em todo o País. Mais informações: https://cartaodetodos.com.br/
FEIRA DA BONDADE
A Apae de Indaiatuba confirmou a realização da 21ª edição da Feira da Bondade. O evento acontece de 9 a 12 de dezembro, no Pavilhão da Viber. Com
o lema “Ser bom faz bem”, a feira – que está celebrando 21 anos – reunirá
mais de cem expositores, com praça de alimentação e programação cultural. Nos dias 11 e 12, haverá o Ingresso Solidário, no valor de 2 reais.
DRIVE-THRU DO BEM
O Fundo Social de Solidariedade (Funssol) de Indaiatuba promove no dia 27
de novembro arrecadação de alimentos não perecíveis, doces, itens de higiene pessoal e brinquedos no sistema drive-thru. As doações serão repassadas a famílias em vulnerabilidade social, ONGs e projetos sociais. A ação
acontecerá das 8h às 17h, no Prefeitura (Jardim Esplanada).
LASANHA BENEFICENTE
A Casa de Jesus/Os Seareiros, de Campinas, promove a campanha Lasanha
Beneficente, com entrega prevista para 20 de novembro, das 10h às 14h
(Rua Artur Teixeira de Camargo, 222, Jardim das Paineiras). A ação é importante fonte de receita para manutenção das obras assistenciais e distribuição
de cestas básicas. Reservas antecipadas: https://bit.ly/3qrIuZm
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A

meditação foi de suma importância para que a engenheira civil aposentada Rebeca Virgínia
Mendes Carneiro tomasse ciência de si e
assumisse a gestão de sua cura. O modo
como a prática foi essencial para que sua
existência mudasse de paradigma foi
descrito no livro Responsabilidade Curativa, recém-lançado. A baiana de 75
anos lembra que teve de enfrentar diversas doenças, apresentando sintomas
preocupantes. E a descoberta da meditação, a partir de aulas de ioga, foi um dos
pilares nesse processo de autodescobrimento. Desde 2015, Rebeca realiza estudos de especialização em psicologia analítica junguiana e compõe ativamente
grupos de constelação familiar sistêmica.
Fundadora da Escola Quântica e Holística, passou a organizar e facilitar cursos
e workshops focados em ajudar as pessoas a encontrar soluções para seus problemas de saúde, com base na espiritualidade e nos fundamentos da física quântica. Nesta entrevista ao JORNALZEN,
Rebeca Virgínia conta como obteve êxito em sua empreitada para retomar o
controle de sua vida.
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CAMINHO PARA A CURA
Engenheira aposentada encontrou na meditação, entre outras terapias
alternativas, experiência transformadora para retomar controle da saúde
Divulgação

Quando a prática meditativa entrou
em sua vida?

Entre 2000 e 2008, morei em Curitiba. Nessa época, eu prestava serviços de
consultoria e auditoria. A minha rotina,

téria, experimentando um momento sútil, imponderável e intangível.
E quando passou a ter a real dimensão do poder da meditação?

A partir dos estudos da física quântica e do ativismo quântico. Através deles,
percebi como a meditação influencia diretamente o exercício da expansão da
consciência e prepara para o novo. Durante a meditação, há um processo de
redução do estresse, de mudança em desaprender e reaprender, podando velhas
crenças e deixando espaço para que brotem novas conexões cerebrais. Como diz
o líder espiritual Dalai Lama: a meditação é a academia da alma.

Quais os benefícios do hábito da
meditação?

A prática meditativa foi a melhor
forma que encontrei para desenvolver a
habilidade de harmonizar coração e cérebro. Quando há essa harmonização,
abre-se um portal para um campo poderoso de autogestão da saúde e da vida. Só
o fato de conseguir essa façanha já desencadeia em nosso corpo reações bioquímicas que contribuem positivamente na
melhoria do nosso sistema imunológico.
Quando a sensação espaço-tempo se dilui, quando nos esquecemos de quem somos, quando esvaziamos o ego e começamos a nos sentir mais humanos e mais
plenos, é quando acessamos a fonte infinita e inestimável do que se é. Tudo isso é
propiciado pela simples arte do silêncio,
da higiene mental e dos pensamentos positivos. É através dessa prática que o cérebro consegue se reprogramar de preconceitos e crenças limitantes, livrando-se
da tirania do ego, da impulsividade do
subconsciente e da comodidade da passividade, que impossibilitam o ser humano
de se tornar responsável por si e pela própria saúde e cura.
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E o que mais aprendeu como todo
esse conhecimento?

além de muito trabalho e vida social intensa, incluía atividade física em uma
academia, onde eu exercitava musculação e pilates, e comecei também a praticar ioga e meditação. Começavam com
uma explanação teórica, os mantras do
dia eram escritos em sânscrito em um cavalete e o significado era traduzido antes do início das práticas. Saía de lá sempre em estado de graça. Em uma das aulas, senti uma profunda emoção no coração, como se fosse a revelação da presença de Deus. Naquele momento, eu experimentei a sensação de algo que mentalmente já sabia e preconizava: não somos criados à imagem e semelhança de
Deus, somos nós que criamos Deus à nossa imagem e semelhança. É nisso que
acredito. Ao se ter contato com essa vibração interior, o campo eletromagnético se expande e se reduz o corpo-ma-

Ao mergulhar mais fundo em vários
métodos, aprendi a desenvolver meu
próprio protocolo, com variações levando em conta o propósito e o momento no
qual se dispõe a meditar. Cada momento
envolve motivações e circunstâncias, tais
como local, tempo disponível e nível de
ruídos. Ao contrário do que diz o senso
comum, a meditação pode ser feita em
qualquer lugar, desde que se consiga o
mínimo de recolhimento. Eu tenho em
casa um lugarzinho para praticar, mas às
vezes prefiro meditar sob uma árvore, ao
caminhar no parque e também já meditei
em lugares inusitados, como salas de espera e na poltrona do avião, por exemplo.
Como é esse protocolo pessoal?

Perceba-se, tome consciência do lugar em que está prestando atenção na
postura, respiração e fisionomia. Auxilia muito o mantra, que pode ser repre-

“Quando esvaziamos o ego e
começamos a nos sentir mais
plenos, é quando acessamos a
fonte inestimável do que se é”

sentado por antigas palavras de poder,
com intenções sutis que ajudam a
conectar-se com a fonte de tudo no universo. A meditação pode ser sem tema
ou incluir uma intenção específica, que
pode ser a visualização dos chacras ou
de qualquer tipo de cura. Quando me
refiro a uma intenção específica, não estou dizendo que se deva fazer algum pedido. Deve se expressar em emoção de
gratidão para a realização do que se imagina, ou melhor ainda, pela sensação de
já o ter realizado. Mas o mais importante é focar no momento presente. Se não
for possível abstrair-se dos pensamentos, torne-se testemunha de todo o processo de percepção consciente. Pensador
observando seu pensamento, sem lógica, sem análise, sem julgamento. Em poucos minutos fazendo isso, você estará relaxado e atingirá o nível mais profundo
de si mesmo: o self quântico.
Como avalia a proposta do JORNALZEN?

O homem que busca a sabedoria tem
que tornar a vida pedagógica e, para tanto, precisa se informar e estudar sobre
as questões relacionadas a si próprio e
ao seu relacionamento com o universo.
O conhecimento traz segurança para a
ação transformadora e dissipa as crenças que deixam margem para dúvidas.
O propósito do JORNALZEN, de promover o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, é nobre e está alinhado com a responsabilidade curativa.
Que mensagem gostaria de deixar
para os nossos leitores?

Quer ter uma vida saudável? Seja
obstinado na observação e vigilâncias
dos seus pensamentos. Eles emitem sinais que podem fortalecer ou enfraquecer o sistema imunológico. Conheça seu
corpo físico e energético. Respeite e seja
paciente com os sintomas porque eles
são um alerta da inteligência do corpo.
Quando se elimina o sintoma, perde-se
a oportunidade de investigar as possíveis causas relacionadas à origem das
doenças e dos conflitos emocionais.
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JOÃO SCALFI

Conquista tua paz
Na turbulência dos dias que se vive
na Terra, fenômenos perturbadores
multiplicam-se a cada instante, desafiando os valores éticos das pessoas.
Notícias destituídas de significados repletam as redes sociais, e a
variedade de distrações compete
com os deveres que se encontram
aguardando, sem oportunidade de
ser atendidos.
O tempo parece escoar com rapidez em razão da multiplicidade de
mecanismos de fuga das responsabilidades, facultando a bisbilhotice
e a curiosidade em torno de futilidades que assumem significados que
não merecem, ao mesmo tempo que
produzem vazio existencial, ante o
exibicionismo de pessoas atormentadas que se fazem notícia através dos
artifícios virtuais.
Nunca houve tanta solidão entre
as criaturas humanas como atualmente, ao mesmo tempo que a população do planeta atinge índice elevado e lota os espaços disponíveis.
Ambições desordenadas e inquietações injustificáveis campeiam, atormentando as mentes ávidas de projeção, como se o objetivo existencial
fosse apenas o mentiroso prato do
prazer social, que provoca inveja nuns
e antipatia noutros.
A ilusão atinge exagerado panorama, arrancando o indivíduo da sua
realidade para as paisagens tresvariadas da fantasia.
Tem-se a impressão de que somente o sonho do ter e do poder proporciona bem-estar, mesmo que dispare o gatilho interno da insatisfação e
do medo de não poder gozar indefinidamente.
As exigências da moderna tecnologia impuseram o comportamento
da velocidade, a fim de serem apre-
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ciadas todas as
contribuições da
comunicação virtual, impedindo-se,
de certo modo, o aprofundamento
das questões normais da existência.
Impuseram-se novos padrões de
conduta, e, de alguma forma, a robotização do ser humano tem-se feito automaticamente.
Com essa automação, os sentimentos de amor, de solidariedade,
de ternura e de caridade, assim como outros, têm ficado à margem, a
prejuízo do desenvolvimento emocional enriquecido de compreensão da
finalidade da vida tanto quanto das
suas reais necessidades.
A valorização do corpo, da sua
aparência, num culto extravagante e
muitas vezes patológico, vem substituindo os impositivos profundos do
ser, cada vez mais exigente do ego.
Aqueles indivíduos que, no entanto, não podem desfrutar dessas
comodidades exageradas parecem
fantasmas perdidos no ar, sem objetivos nem significados.
Como consequência desses fenômenos, aumentam os tormentos
emocionais e as suas estruturas muito frágeis cedem lugar ao transtorno depressivo em alguns, enquanto
noutros intensificam os mecanismos
da violência.
A estabilidade psicológica é muito necessária para a realização do
ser humano, desde que saiba administrar os diferentes acontecimentos
que lhe sucedem a cada momento.
A paz, portanto, deve e pode ser
trabalhada mediante ações de amor
e de misericórdia que diluem as sombras da ignorância e da perversidade.
Fonte: Vidas Vazias (Divaldo Franco/
Joanna de Ângelis)

Hora de rever a vida
por Gaudêncio Torquato

V

alho-me, inicialmente, de Sêneca
com seu puxão de orelhas: “somos
gerados para uma curta existência. A
vida é breve e a arte é longa. Está errado. Não dispomos de pouco tempo,
mas desperdiçamos muito. A vida é longa o bastante e nos foi generosamente
concedida para a execução de ações as
mais importantes, caso toda ela seja bem
aplicada. Porém, quando se dilui no luxo e na preguiça, quando não é despendida em nada de bom, somente então,
compelidos pela necessidade derradeira, aquela que não havíamos percebido
passar, sentimos que já passou”.
A vida passa e não percebemos o
quanto ela avançou. De repente, damo-nos conta de que o tempo que gastamos
foi usado de maneira fútil, sem percebermos que nossos dias finais chegam
rapidamente, trazidos pela cegueira de
darmos valor à coisas que desperdiçam
nossa atenção, guiados pelo voluntarismo que nos aproxima da materialidade
cheia de magia da vida material. É a
preocupação exagerada com a estética,
é a discussão radical que não faz crescer
a pessoa, é o pingo de azeite que mancha nossa gravata, a ponto de consumirmos um bom tempo para deixá-la
limpa e sem mancha.
Buscamos os apetrechos de uma vida fútil, imbuídos da cultura do entretenimento ou encantados com a perspectiva de cercarmos nosso dia a dia
com os adereços do espetáculo formado por um conjunto de rotinas onde se
destacam a vontade de aparecer, do
brilhareco passageiro e competitivo
que se cria em torno das pessoas, do estilo “ficar na onda”. No fundo, cada qual
quer ser melhor do que seu semelhante.
Não estou a me referir ao prazer das
coisas boas – um bom vinho, uma boa
conversa, um bom filme, um bom livro – nem livrar ninguém de seus hobbies. O que está em tela nesta modesta reflexão é o desvio em direção à frivolidade, ao universo dos movimentos inúteis que fazem gastar o tempo
que temos, adiando coisas prioritárias,
incutindo-nos a cultura do “deixa para amanhã”, sob a força de uma certeza que tenta justificar todos os atos. O
que nos leva à inexorável verdade de
que padecemos de uma grande men-

tira, a mentira que invade todos os poros, incluindo povos e nações.
Como lembra Sêneca, a vida se divide em três temos: o que foi, o que é
e o que será. Destes, aquilo que vivemos no presente é breve, o que viveremos é dúbio, o que vivemos no passado é certo. Aos atarefados “diz respeito apenas o tempo presente, que é
demasiado breve para ser capturado,
e mesmo este é subtraído àqueles distraídos em muitas ocupações”. Ao contrário, uma mente lógica, fonte de paz
e harmonia funciona como uma bússola a mostrar o caminho do vento, as
veredas do caminho, os focos a atingir, os objetivos a alcançar.
A vida só é mesmo sentida e percebida diante dos grandes riscos que
enfrentamos, do medo que avança ante
o desconhecido e que ameaça consumir nossas energias, do perigo a que
somos levados quando nosso corpo tem
dificuldades de administrar as intempéries do tempo.
Resta resistir aos contratempos que
aparecem, quando menos se espera, e
que servem como massa de manobra
de certa categoria de protagonistas, como os individualistas, os populistas, os
demagogos, os negacionistas, os obscuros, os oportunistas.
Há de surgir um novo tempo na vida de quem quer mudar. Ruim é ficar
na mesma condição, prezando tudo
aquilo que é dispensável. Há de renascer na mente daqueles que querem enfrentar a vida sem dribles e de maneira autêntica um novo olhar sobre sua
própria identidade. É hora de mudar.
É hora de rever os horizontes. É hora
de ver o sol nascer e se pôr sem vista
embaçada.
Gaudêncio Torquato é jornalista, escritor, professor titular da Universidade de São Paulo
(USP) e consultor político
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REJANE ACOSTA

A vida como ela é
Pessoas usam a expressão “a vida
como ela é”, como se a interpretação fosse a mesma para todos. Ao
contrário disso, o entendimento varia devido à diversidade de olhares
que temos para o mundo.
Enquanto para muitos a vida é
algo maravilhoso, onde os desafios
servem para nos tornarem mais fortes através dos aprendizados, para
outros, a vida é um peso, com problemas que atrapalham a felicidade.
Diante de uma mesma situação,
teremos alguém grato pelos entendimentos ou buscando entender o que
aprender. Ao mesmo tempo, teremos pessoas reclamando, sentindo-se injustiçadas e sem conseguir usufruir do que a situação lhe propõe.
A diferença do olhar para a vida
determina nosso nível vibracional, e
vice-versa. E nos unimos a pessoas
e situações compatíveis conosco, independentemente de estarmos conscientes ou não.
Desafios, teremos todos. A forma
como lidamos com eles é determinante para sermos proativos, buscan-

do soluções e aceitando o que foge
ao nosso controle, ou apenas nos entregando às lamúrias e ao vitimismo,
enquanto a encarnação passa.
Todo amanhecer propõe possibilidades de alegria. Primeiro por estarmos vivos. Também por termos
um teto, algo para comer, alguém
com quem conversar. A beleza precisa ser encontrada nos detalhes
que fazem a diferença, como um
pássaro que se aproxima ou um
gesto de gentileza.
Quem não percebe a grandiosidade nos detalhes terá dificuldade
em encontrar a beleza na vida. Grandes conquistas passam. Ficamos somente com o que podemos guardar
dentro de nós através de nosso degustar dos momentos especiais.
Além de desfrutar de tudo que
a vida tem de belo ao longo de um
dia, crie momentos especiais e demonstre seu carinho através de pequenos grandes detalhes. Podemos
mudar a qualquer momento! A vida
é como você a vê e como a constrói!

APROFUNDAMENTO EM PSICOTERAPIA
REENCARNACIONISTA PARA FAMÍLIA
CURSO EM SÃO PAULO - INÍCIO: 21/01/2022
Duração: 12 meses | Horário: 19h às 22h
Terças e sextas da quarta semana do mês
Contato: (51) 98447-2067 | (11) 91050-1053
Inscrições: contato.rejanecosta@gmail.com
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Construindo empresas felizes
por Sandra Teschner

O

comportamento da pessoa feliz
afeta todos à sua volta. O economista britânico Richard Layard, coautor do World Happiness Report, escreve em seu livro Can We Be happier?
(2020, ainda sem tradução para o português): “Existem muitas coisas na vida importantes para nós – incluindo
saúde, liberdade, autonomia e realização. Mas se perguntamos por que eles
são importantes, geralmente podemos
dar outra resposta – por exemplo, porque eles fazem as pessoas se sentirem
melhor.” A felicidade de todos conta
igualmente, incluindo a das próximas
gerações, que serão diretamente impactadas com as escolhas que faremos
agora. Logo, o nosso foco deve se deslocar para aumentar o bem-estar em
nossas vidas pessoais, lares, escolas, locais de trabalho e comunidades.
Se concordarmos com essas afirmações, estaremos na direção de construir
organizações mais felizes e, consequentemente, mais prósperas. A dualidade
aqui permite uma inversão dos fatores,
já que prosperidade e abundância estão
diretamente conectadas com a felicidade, conforme Sonja Lyubomirsky, em
A Ciência da Felicidade (2007).
“O negócio do negócio é o negócio”
é uma frase célebre do economista Milton Friedman em um artigo para o New
York Times em 1970. Seu argumento
era o de que o papel da liderança é maximizar os resultados, custe o que custar, e que qualquer esforço fora dessa
perspectiva deveria ser punido. Esse tipo de pensamento, que ainda prevalece, é responsável por ações prejudiciais
dentro e fora das organizações, gerando impacto negativo para o meio ambiente, a saúde e o bem-estar dos colaboradores e consumidores. Seguindo a lógica da ciência da felicidade, é um fator gerador de infelicidade.
Assim pontua Alexander Kjerulf,
em seu livro Leading With Happiness
(2017): “pense por um segundo em como seria viver em um mundo onde os
líderes empresariais colocassem a felicidade em primeiro lugar. Imagine
que os negócios se tornariam uma força geral para o bem, maximizando não
apenas os lucros, mas também a vida
das pessoas.” Ainda, segundo Kjerulf,

“esses líderes criam organizações sustentáveis – não apenas ambientalmente, mas também econômica, social e psicologicamente. A vida de seus funcionários é melhor e mais feliz por trabalharem lá. A vida dos clientes é melhorada pelos serviços ou produtos da empresa. E o mundo é, de certa forma, um
lugar melhor porque a empresa existe.”
E não ignore o primeiro beneficiado:
esses líderes estão mais felizes porque
sabem que sua liderança está tornando
as coisas melhores. Finalmente, líderes felizes criam melhores resultados para suas organizações, porque a felicidade tem uma longa lista de efeitos positivos nos resultados financeiros.
Um dos mais influentes dinamarqueses do século 20, Knud Ejler Løgstrup, foi professor de ética e filosofia
da religião na Universidade de Aarhus.
Ele defendia que nós afetamos todas as
pessoas com as quais interagimos e temos a responsabilidade de cuidar bem
delas, impactando-as positivamente.
Assim, a felicidade assume um papel
definitivo no sentido da vida.
Por que devemos ser gentis com
nossos semelhantes independentemente de condições, circunstâncias, gênero e raça? Porque isso as deixa felizes
e, por consequência, nos torna mais felizes. Essa lógica pode ser aplicada nas
mais diversas áreas da vida.
Vale ressaltar que, no World Happiness Report, a Dinamarca é sempre um
forte concorrente a encabeçar a lista, e
o estilo de vida do dinamarquês, o chamado hygge (ligado ao conforto e ao afeto) está entre os mais copiados do mundo. Segundo o Global Gender Gap Report de 2018, a Dinamarca está entre os
países com melhores índices, para citar
um exemplo, de igualdade de gênero.
Durante o Fórum Internacional de
CEOs em 2020, promovido pelo grupo Gestão RH, Ana Karina Bortoni Dias,
ex-sócia da consultoria McKinsey, atual CEO do Banco BMG, declarou: “Se
os líderes não assumirem práticas que
promovam felicidade, pelas razões certas, que seja então pelo impacto porque
no resultado, no lucro das empresas”.
Sandra Teschner é chief happiness officer, certificada na Florida International University
em Gestão de Felicidade. É membro do Wohasu World Happiness Summit e criadora do
projeto Plantando Happiness.
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Marcelo Sguassábia
Participe
do Dia do
Suéter Feio!
A origem do Dia do Suéter Feio se
perde em tempos imemoriais. É
tão enigmática quanto a escolha
da data para a efeméride, invariavelmente na terceira terça-feira do
mês de dezembro.
Ao longo dos anos, muitos competidores, ainda tidos à época como menores incapazes e mais tarde promovidos a maiores incapazes, abrilhantaram a história da
data, que se transformou em competição com direito a prêmio.
Trump é um deles. Consta que
o suéter do então impúbere rapazola foi considerado, pelo vice-presidente do júri, mais feio que bater
na mãe com o braço arrancado do
pai. Aclamado por unanimidade como hours-concours no certame daquele ano, Trump fez por merecer
a taça “Ugliest Trophy”, exposta sob
uma redoma à prova de balas em
um de seus hotéis de Las Vegas. Ao
lado da relíquia, repousa uma outra preciosidade: um dos lendários
suéteres amarfanhados de Albert
Einstein, puído no decote em V e devorado pelas traças na altura do

umbigo. Fontes confiáveis e próximas
do gênio alemão insistem em outra versão para o buraco na barriga, alegando que este foi consequência de uma bicada
de marreco, quando das antepenúltimas férias gozadas por Einstein antes do seu falecimento, em
um zoo de Connecticut.
Já o Dia do Pulôver Medonho foi
criado para que o Dia do Suéter
Feio continuasse a ser comemorado habitualmente, caso a terceira
terça-feira de dezembro apresentasse temperatura excepcionalmente alta para os padrões do inverno americano. Como todos sabem, o pulôver nada mais é que
um suéter sem mangas. Portanto,
menos quente.
Para 2023, o mais tardar, os organizadores do Dia do Pulôver Medonho e do Dia do Suéter Feio prometem boas mudanças no regulamento. Uma delas, ainda guardada em segredo, foi supostamente sugerida, em lampejo de rara inspiração, pelo presidente brasileiro.
Aquele lá, que acha que a Terra é
plana e tem ministra que vê Jesus
na goiabeira.
* Esta é uma obra de ficção.
Marcelo Sguassábia é redator publicitário
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ARTIGO

Por que meu filho tem autismo?
por Liya Regina Mikami

R

ecentemente, estava conversando
com uma colega professora que tem
um filho com autismo* (condição clinicamente conhecida como transtorno do
espectro autista ou TEA), que me falou
que o neuropediatra de seu filho, por
sinal, muito conceituado na cidade, disse-lhe, em uma consulta, que ela e seu
esposo não deveriam ter mais filhos,
pois o risco de virem a ter outro filho
com a mesma condição era muito grande. Ela, por saber que minha área é a
genética médica, me questionou: o autismo é genético?
A dúvida desta colega e mãe de autista é a mesma dúvida de milhares de
pessoas. Na verdade, o autismo ocorre
por uma combinação de fatores genéticos e ambientais e não é culpa de ninguém. É a soma desses fatores que fazem com que o TEA se manifeste no
indivíduo, por isso, no meio médico é
comum tratar o autismo como sendo
de origem multifatorial, como o próprio nome já diz, múltiplos fatores, alterações genéticas e fatores externos,
ambientais.
E agora entramos na parte genética disso tudo. Não existe gene para autismo, seu filho não herdou gene para
o autismo de ninguém. Todos nós temos os genes, porém quando esse gene
sofre uma alteração pode ser que isso
leve a manifestação de uma condição
ou sintoma. Desta forma, para ser autista, o fator genético envolvido é a alteração do material genético conhecida como mutação. Essa alteração pode
ter sido um acidente genético no DNA
da própria pessoa ou ter sido passado
na família.
Ainda não se sabe tudo sobre a origem do autismo, mas o que fica cada
vez mais evidente é que tem relação
com a produção dos neurotransmissores, que seriam os mensageiros que
fazem a comunicação do cérebro com
o restante do corpo. Já se sabe que alguns neurotransmissores, como a serotonina, estão reduzidos no cérebro
dos pacientes, muito provavelmente
devido a um fator genético.
Qual é esse gene que, quando alterado, pode levar ao desenvolvimento
do TEA? Eu respondo: muitos... Dos
cerca de 20 mil genes que todos possuímos no nosso genoma, 881 podem

ter associação com o quadro e destes,
pelo menos 71 desses genes, as variantes contidas neles já mostraram aumentar a susceptibilidade ao desenvolvimento do transtorno.
Vale ressaltar que a identificação
de fatores genéticos e ambientais possibilita o esclarecimento da origem do
TEA em cerca de 20 a 25% dos pacientes apenas. Por ser um distúrbio causado por vários fatores, calcular o risco de o casal ter outro filho com TEA
não é uma tarefa fácil, porque é difícil
calcular e mensurar a ação de todos os
agentes.
O que se pode calcular é um risco
relativo, como uma previsão. Desta forma, quando se tem apenas uma pessoa
afetada na família, o risco gira em torno de 7-18%. Com dois ou mais familiares de primeiro grau afetados, o risco aumenta, variando de 33 a 55%. O
autismo é mais frequente no sexo masculino, afetando cerca de um em cada
68 meninos.
Mas, por que tem mais meninos afetados do que meninas? Essa resposta
ainda rende uma boa discussão que eu
deixo para um próximo artigo.
*De acordo com o DSM-V (Manual de
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 5ª edição), entre as características clínicas do TEA estão: déficits persistentes na comunicação social
e interação social, padrões de comportamento, interesses ou atividades restritos e repetitivos, incluindo estereotipias
motoras como movimento repetitivo
das mãos e da fala, dificuldades em sair
da rotina, interesses restritos. Esses sintomas causam prejuízos importantes na
parte social e pedagógica.
Liya Regina Mikami é doutora em genética
pela Universidade Federal do Paraná e University of Nebraska; mestre em ciências biológicas (biologia celular) e graduada em ciências
biológicas. É professora da Faculdade Evangélica Mackenzie Paraná.
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CULTURAZEN
Divulgação

Léia Simioni, arteeducadora do Grupo
Primavera, cujo projeto
Teatro de Fantoches
permitiu que 119
educadores sociais de
37 organizações da
sociedade civil (OSCs)
e creches de Campinas
fossem capacitados a
usar os fantoches como
instrumento pedagógico
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EXPOSIÇÃO ABORDA O CENTRO DE SÃO PAULO Até 18 de dezembro, o primeiro andar do Edifício Vera (Rua Álvares Penteado, 87, no centro da cidade de São Paulo)
recebe uma exposição de artes pela primeira vez e após passar por uma restauração. “Tudo de Novo Vira Começo”, com curadoria de Carolina Mikoszewski, coordenação de Cynthia Loeb e participação de 13 artistas, é resultado de uma residência
artística que teve início de forma virtual. A visitação, gratuita, pode ser feita de segunda a sábado, das 11h às 17h. Agendamentos pelo WhatsApp: (11) 99902-4477.

LEITURAZEN
Divulgação/Opala

FAÇA O AMOR SER FÁCIL

Thamires Hauch
Editora Opala

Divulgação/Amigos do Bem

A holding alemã
Beiersdorf e a ONG
Amigos do Bem
firmaram parceria
para oferecer
atendimento por
telemedicina por
meio de médicos
e psicólogos
voluntários em
Estados como
Ceará, Alagoas e
Pernambuco

Terapeuta holística e
influenciadora digital leva
palavras de coragem por meio
da obra, que surge como
resposta à necessidade de as
mulheres aprenderem a se
relacionar melhor, consigo e com
o outro. Por meio de crônicas
e aforismos, a autora trata de
dilemas cotidianos e temas que
geram confusão e curiosidade no
terreno da conquista.

Gomes da Costa/Divulgação

CULINÁRIAZEN
REFOGADO AGRICODE
DE LEGUMES E ATUM
Ingredientes
Arroz:
• 1 xícara (chá) de arroz
• 400 ml de água
• Sal a gosto
Refogado de legumes:
• 1 colher (sopa) de óleo de
gergelim
• 1/2 xícara (chá) de ervilha
torta cortada em três
• 1 cebola pequena em tiras
• 1 xícara (chá) de acelga
japonesa rasgada
• Sal a gosto
• 1 colher (sopa) de açúcar
• 2 colheres (sopa) de vinagre
de arroz
• 1 lata de atum sólido

Modo de Preparo
Arroz:
• Lave bem o arroz com água, até
a água sair limpa. Escorra o arroz
numa peneira.
• Ponha o arroz numa panela e
junte a água. Leve ao fogo alto até
ferver. Mexa o arroz, tampe a panela e reduza para fogo baixo. Cozinhe por cerca de 15 minutos ou até
a água secar e o arroz ficar cozido.
• Tire a panela do fogo e deixe o
arroz descansar, sem destampar,
por cerca de 15 minutos. Destampe e mexa o arroz com um garfo
para soltar os grãos.
Refogado de Legumes:
• Enquanto o arroz cozinha,
prepare o refogado de legumes:
aqueça o óleo, junte a ervilha e
a cebola. Refogue por cerca de

três minutos ou até começarem a
murchar.
• Junte a acelga e tempere com
sal, o açúcar e o vinagre.
• Cozinhe por mais dois minutos
em fogo baixo. Retire do fogo e
junte o atum com seu óleo.
Montagem
• Coloque o arroz quente numa
travessa.
• Sobre o arroz, distribua o
refogado de legumes e atum.
• Sirva em seguida.

DICA DE CHEF
Este arroz é só cozido em
água e sal. O sabor do
prato é dado pelo refogado
de legumes e seu caldinho.
Variação
Acrescente cenoura em tiras
finas ao refogado de legumes.
fonte: Gomes da Costa
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