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Receber o diagnóstico de Esclerose Múltipla (EM) não é fácil. Na verdade, é um momento bastante
complicado, cercado de emoções, conflitos e dúvidas. Ao deixar o consultório médico, é possível que
ainda surja mais uma: devo ou não falar sobre isso para minha família?
Segundo a Dra. Miriam Barros, psicóloga clínica, psicodramatista e psicoterapeuta de crianças, adolescentes, casal e família, a resposta é “Sim”. Contar às pessoas próximas sobre a doença é sempre
a melhor atitude.
“Uma pessoa que tem uma doença crônica precisa sentir-se amparada pela família e pelos amigos,
pois ela precisará de ajuda e de apoio. É natural que viva o conflito de contar ou não sobre a doença,
mas deve lembrar que é ela quem está sofrendo no momento, fragilizada, precisando de um colo”,
explica a Dra. Miriam.
A psicóloga afirma que o diagnóstico de EM deve ser compartilhado, inclusive com as crianças. “A
informação deve ser adequada à idade da criança. Não é preciso entrar em detalhes, basta dizer que a
mamãe ou o papai está doente, dar as linhas gerais do problema e esperar por perguntas. Só devemos
esclarecer o que a criança perguntar. Nada mais.”
Não falar sobre a doença é uma escolha prejudicial, porque a criança percebe facilmente que algo está
errado em casa, o que pode gerar ansiedade e angústia para ela.
Já no caso de contar para os pais, talvez seja melhor pedir ajuda. Contar primeiro para aquela pessoa
mais próxima (marido, namorado ou um amigo) e pedir a ajuda dela para contar aos pais. “Normalmente,
a pessoa que recebe o diagnóstico de EM sai abalada do consultório do médico, por isso, o contar é do jeito
que ela conseguir. Ela é que está no foco da questão, quem precisa de carinho e apoio”, orienta a psicóloga.
Se você estiver vivendo essa dúvida, pense bem nos conselhos da Dra. Miriam. Falar sobre a EM pode ajudar
muito, tanto a você quanto aos que você ama, porque só estando ao seu lado eles se sentirão realmente queridos.
Afeto é fundamental em qualquer fase da vida.

Mande sua sugestão
Nosso objetivo é caminhar com você abordando assuntos interessantes que possam ajudar a melhorar sua qualidade de vida
no dia a dia. Sendo assim, sua participação é muito bem-vinda. Se tiver alguma sugestão de pauta, ou seja, de assunto a ser tratado,
por favor, envie-a para nós. Você pode entrar em contato conosco por meio do nosso Programa Juntos & Livres. O telefone é 0800 016 9500.
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Beleza Pura

De olho

na acne

Orientação correta e
cuidados básicos simples
podem evitar cicatrizes e danos
à pele. Vale a pena investir na prevenção e
garantir uma pele bem cuidada no futuro.

P

ode parecer bobagem, mas atire a primeira pedra
quem nunca se sentiu incomodado por causa de
uma espinha, aquela bolinha vermelha, inflamada,
brilhandobem no meio do rosto. Pois é, a famosa espinha, na
verdade, chama-se acne e é uma doença inflamatória crônica
da pele, que atinge tanto homens quanto mulheres.

“É mais comum que a acne comece a aparecer na fase
da puberdade – por volta dos 12 anos de idade –, tanto em
homens quanto em mulheres. No homem, há uma fase de
piora, lá pelos 17 anos, devido às mudanças de hormônios.
Entretanto pode ocorrer em qualquer fase da vida”, comenta
a médica.

De acordo com a Dra. Carla Bortoloto, dermatologista e
professora do curso de pós-graduação em Dermatologia, da
Faculdade de Medicina Souza Marques, a acne surge quando
algum distúrbio hormonal estimula a glândula sebácea a produzir mais sebo, o que acaba facilitando a infecção por uma
bactéria já existente na pele – a Propidium bacterium.

Mas será que todo mundo terá acne durante a vida? Isso
não dá para saber. O que os médicos podem afirmar é que
há uma grande incidência de acne na população geral, até
porque nós já temos uma predisposição genética natural à
acne. Sendo assim, filhos de pais que tiveram ou têm acne
apresentam uma chance maior de desenvolver o problema.
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Tratamento e prevenção
Quanto mais cedo começarmos a cuidar da pele, melhor
serão os resultados a longo prazo. Se o médico for procurado assim que surgirem os primeiros cravos, pode intervir
neles e evitar a evolução de quadros de acne mais severos.
“Atualmente, dispomos de tratamentos para evitar o surgimento de novas lesões inflamadas. Existem diversas formas de
tratar um quadro de acne dependendo do nível dessa dermatose. De maneira geral, o tratamento básico seria: higiene com
um sabonete adequado, uso de um ativo durante a noite (que
trate o problema) e uso de um protetor solar específico para
pele oleosa durante o dia”, informa a Dra. Carla.

Existem diversas formas de
tratar um quadro de acne
dependendo do nível
dessa dermatose.
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Entre as opções terapêuticas citadas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD) estão:
• Cremes ou loções tópicas – ajudam na desobstrução de poros e reduzem a proliferação de bactérias;
• Antibióticos tópicos – indicados para os casos de
acne leve;
• Antibióticos orais – para os casos de acne de moderada a severa. Reduzem a quantidade de bactérias e
ajudam na redução do eritema;

•
•

Hormônios femininos ou remédios que reduzem os efeitos do hormônio masculino – para
casos graves;
Isotretinoína – medicamento para casos graves que
não respondem a outros tratamentos. Pode ocorrer
efeitos colaterais e não pode ser usada por gestantes.

Claro que o tratamento da acne só pode ser prescrito
por médico. Jamais utilize produtos ou medicamentos por
indicações de amigos ou propaganda. É um risco para sua
saúde, e, em vez de melhorar, você poderá piorar a situação
de sua pele.
Além disso, é importante saber que maus hábitos pioram
o quadro de acne. Segundo a Dra. Carla, a falta de higiene
adequada e diária da pele e a falta de uso de um protetor
solar adequado podem afetar o quadro instalado da doença.
Nesse sentido, a má alimentação também é prejudicial.
“A alimentação rica em gordura pode levar a uma piora do
quadro de acne, porque gera um tipo de estímulo hormonal
indireto”, acrescenta a Dra. Carla.

Cicatrizes
Não é raro que um quadro de acne deixe cicatrizes
na pele. A boa notícia é que as marcas podem ser
tratadas, embora os resultados dependam muito
do dano causado. As alternativas de tratamento,
de acordo com a Dra. Carla, variam desde o uso de
produtos ativos com ácidos (que podem ser aplicados em casa), até à terapia combinada com laser e
preenchimentos (feita em consultório). Como cada
caso é um caso, só o especialista poderá avaliar e
decidir qual a melhor opção terapêutica.
Algumas atitudes positivas podem ajudar, a saber:

•
•
•
•
•
•

A especialista explica ainda que não há uma relação direta
entre a EM e a ocorrência de acne, mas lembra que uma pessoa que tem EM pode, sim, desenvolver um quadro de acne.

Limpe a pele antes de dormir;
Não fume;
Mantenha uma dieta saudável e equilibrada;
Resista à tentação e não esprema os cravos nem
as espinhas. Isso pode causar lesões definitivas;
Não se exponha ao sol por muito tempo. Os raios
solares não curam as lesões, ao contrário, podem
até agravar o quadro;
Siga corretamente as orientações de seu dermatologista.

Vale lembrar que a acne é uma doença dermatológica e
não deve ser menosprezada, pois traz prejuízos emocionais (autoestima), sociais e até financeiros. “Existem casos tão severos de acne que o paciente precisa ser
internado e receber tratamento intenso”, esclarece
a Dra. Karla.
Investir na prevenção da acne é a melhor
saída.No começo, pode dar um pouco de trabalho, mas, com o passar dos dias, os cuidados
com a pele viram rotina, e a gente acostuma-se fácil. O primeiro passo é a consulta a um
dermatologista, com a indicação de produtos
certos, não tem erro – é pele bonita e saudável
na certa.
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precisam de acompanhamento com fonoaudiólogo.

A

EM é uma doença que se manifesta de forma individual, ou seja, cada paciente desenvolve um quadro próprio, e todo tratamento, inclusive o de reabilitação, é baseado nisso. As dificuldades de comunicação,
como a fala e as funções ligadas à alimentação, são aspectos
que também podem ser comprometidos ou afetados pela
EM. Por isso, o trabalho de fonoaudiologia é tão importante
para a equipe de tratamento multidisciplinar.
“O fonoaudiólogo avalia e reabilita alterações em aspectos
da comunicação humana, funções orofaciais e deglutição,
além de realizar ações de prevenção e pesquisas nessa área.
A pessoa com EM procura esse profissional quando apresenta alguma queixa ou tem a indicação médica para a terapia
fonoaudiológica”, explica Luiza Mendes, fonoaudióloga da
Associação Brasileira de Esclerose Múltipla (Abem).
No caso de indicação dessa terapia, Luiza conta que o fonoaudiólogo primeiramente realiza uma avaliação, que orientará a necessidade do tratamento. E, quanto antes forem iniciadas a intervenção preventiva e a reabilitação, melhor, pois o
paciente poderá evitar complicações.
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“A reabilitação fonoaudiológica varia conforme a necessidade do paciente. O processo terapêutico é constituído de
orientações e estratégias específicas de acordo com a dificuldade apresentada”, acrescenta Luiza.
Nesse sentido, ela ressalta que o profissional de fonoaudiologia deve conhecer as variabilidades de manifestação da
EM. “O número de centros de saúde que realizam esse tipo
de tratamento vem crescendo, pois, atualmente, há maior
acesso ao diagnóstico de EM, com consequente aumento de
demanda para reabilitação.

O processo terapêutico é
constituído de orientações
e estratégias específicas de
acordo com a dificuldade
apresentada”, acrescenta Luiza.

Plano de Equipe
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Família
“A participação da família é essencial ao processo terapêutico.
Na verdade, o suporte familiar é o ponto de apoio do paciente,
que, muitas vezes, apresenta dificuldade para colocar em prática todas as orientações dadas em terapia”, orienta Luiza.
Vale lembrar que as pessoas com EM apresentam quadros
variados de fraqueza muscular. Sendo assim, nem todos terão
necessidade de atendimento fonoaudiológico. Cada caso deve
ser avaliado individualmente.
“Na literatura, diversos estudos descrevem a melhora
do quadro clínico do paciente após a intervenção fonoaudiológica. Porém os casos evoluem de maneiras
diferentes. Como é o próprio paciente com EM que
procura o serviço de fonoaudiologia, a tendência é
que haja comprometimento e dedicação, aspectos
necessários para a evolução. E, se não houver aderência ao tratamento ou a pessoa estiver desmotivada, a
família precisará intervir, apoiando e incentivando a
rotina da terapia.”

Dicas da fonoaudióloga
A dificuldade para se alimentar é uma das
manifestações mais frequentes em pessoas
com EM. Existem algumas orientações e cuidados que proporcionam uma alimentação
mais segura e prazerosa:
• Mantenha a postura ereta durante a alimentação;
• Mastigue os alimentos lentamente;
• Evite engolir rápido ingerindo pequenas
porções de alimento por vez;
• Em caso de engasgos,
tosse ou pigarro, durante
ou após as refeições, procure um fonoaudiólogo
ou comente o ocorrido
com seu médico para
maiores esclarecimentos
e orientações.
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A net para compartilhar
www.avidacomesclerosemultipla.com.br

A

s pessoas usam a internet para diversos fins: pesquisar, entreter, comprar, dar opinião, postar fotos. Sendo
assim, por que não usar a rede para compartilhar experiências específicas, que podem ajudar outras pessoas a encarar
situações difíceis, como o diagnóstico de uma doença crônica?

Foi assim que pensou a Fabiana Dal Ri Barbosa, 37 anos, portadora de EM. Depois de superar as próprias dúvidas e descobrir que a EM é uma doença desconhecida da grande maioria
das pessoas, ela resolveu ajudar quem recebe o diagnóstico
e tentar aliviar o estresse. Para isso, criou o blog A vida com
Esclerose Múltipla – espaço virtual em que conta suas vivências de forma leve e bem-humorada.
Fabiana é professora. Atualmente, trabalha, como telefonista, para a Diretoria de Ensino de São Carlos. Para ela, manter o contato com as pessoas é a melhor maneira de superar
seus obstáculos.

O que levou você ao diagnóstico de EM?
Passei o ano inteiro de 2006 sabendo que algo de errado
estava acontecendo comigo e que o diagnóstico de depressão, ou pânico, que havia recebido, não se encaixava no momento que eu estava vivendo. Afinal, tinha ido morar com
meu namorado (atual marido) e estava feliz da vida.
Eu sentia um cansaço excessivo, muita tontura e dor de
cabeça. Tive um episódio de dormência na região do um
bigo até os pés, mas, na época, meu médico achava que
tudo isso era emocional.
Em um dia, acordei e percebi que havia um borrão preto
na minha vista. Aí, sim, o médico pediu uma ressonância
magnética, que sugeriu EM.
Eu não tinha a menor ideia do que era EM. Lembro que minha primeira reação foi de alívio, porque não era um tumor
8

na cabeça que estava me cegando. Depois, fiquei preocupada,
porque minha família inteira estava desesperada, aos prantos
no consultório – eles tinham consultado o “Dr. Google”.
Logo em seguida, meu pai me levou a um neurologista especializado em EM, em São Paulo, que explicou tudo o que
estava acontecendo, como era a EM, o tratamento. Ele disse
que queria me ver levando uma vida normal, apenas com alguns limites. Saímos do consultório com a segurança do que
precisávamos e com o medicamento escolhido.
Na verdade, o diagnóstico fechado foi como uma luz no fim
do túnel. Eu passei a saber o que estava acontecendo comigo.

Quando você percebeu que um blog seria
um bom canal de comunicação?
Depois de ter passado por algumas experiências de surtos,
tratamentos e melhora, senti vontade de compartilhar o que
tinha acontecido comigo. Dois anos depois do diagnóstico,
eu já sabia melhor o que era conviver com a EM.
Quando me perguntavam o que eu tinha e eu dizia: “EM”,
as pessoas ficavam indignadas. Perguntavam se isso não
era doença de velho. Então, pensei em esclarecer para todo
mundo o que é a doença de fato falando, também, a possibilidade de tratamento e de uma vida normal. Eu sempre quis
conscientizar as pessoas em relação à importância de fazer
o tratamento desde o início para evitar o avanço de nossa
companheira (EM).

Qual o objetivo, hoje em dia, de manter
o blog?
Meu objetivo com o blog é manter contato com outros pacientes, trocar experiências e conscientizar as pessoas de que
a doença existe, é mais comum do que imaginam, que ela
atinge mais as mulheres e que é mais fácil manifestar-se dos
20 aos 40 anos.

Tá na Mídia

Também quero mostrar que podemos ter uma vida, sem
pensar na EM 24 horas por dia.

Que benefícios o blog trouxe para sua vida?
Com o blog, eu pude conhecer muitas pessoas. Não apenas
as que têm EM, mas seus familiares, amigos, companheiros e
outros. Tive a oportunidade de participar, como convidada da
Novartis, do sétimo encontro de portadores e cuidadores do
Comitê Brasileiro de Tratamento e Pesquisa em Esclerose Múltipla e Doenças Neuroimunológicas (BCTRIMS), em Brasília.
Além disso, o blog ajuda muito na compreensão de pessoas que convivem comigo, de longe, e não sonham o que é ter
a EM como amiga e companheira diária.

Acha que, por meio do blog, consegue
ajudar outros pacientes?
Acredito que ajudo muitos outros pacientes por meio do
blog. Quando uma pessoa recebe o diagnóstico, fica desesperada e procura na internet por pessoas que falem sobre o
mesmo problema que está passando. Se encontrar alguém
que fale da situação de forma leve e bem-humorada, fica
mais fácil.
A aplicação do medicamento, por exemplo, é uma questão que assusta a todos, sem exceção. Uns, por ser injetável;
outros, por causa das reações que provoca. Sobre esse assunto, acho que podemos ajudar indicando o programa de
apoio que cada laboratório tem.
Gosto de deixar claro que qualquer dúvida, sintoma ou
sensação diferente só nosso médico pode nos ajudar. Mas o
apoio moral nunca falta.

Como seleciona os assuntos que abordará
no blog?
Os posts são escritos conforme o que estou vivendo. É
como se fosse um diário mostrando como é conviver com a

EM. Quando leio um artigo interessante, gosto de compartilhá-lo e colocar minha opinião. Gosto de escrever sobre outros assuntos também.

Como é sua rotina hoje?
Estou trabalhando como professora readaptada, estudo
francês (que amo), faço terapia com uma psicóloga, que me
acompanha há quatro anos. Estava fazendo Pilates, mas agora quero fazer outro tipo de atividade física. Começarei com
um personal trainer. Como lazer, adoro sair à noite com meu
marido, curtir uma boa música, conversar com amigos e comer uma pizza com a família.

Aconselha outras pessoas a usarem a
internet para falar sobre sua saúde?
Eu sou uma pessoa muito preocupada com tudo o que
coloco na internet, sei que atingimos pessoas de muito ou
pouco conhecimento. Também sei que nem todos entendem que o nome da doença é o mesmo para todos, mas
que sua manifestação é individual. Por isso, tomo cuidado
quando escrevo. Não quero influenciar ninguém com minhas ideias, apenas quero ajudar na conscientização, informar até onde podemos ir e mostrar que a EM, na maioria das
vezes, não é um bicho de sete cabeças.

Já teve alguma experiência ruim com
a internet?
A internet é um veículo perigoso quando o assunto é saúde. Quando surgiu a hipótese de EM, minha irmã mais nova
entrou na internet, e foi um desespero sem fim. Aprendi,
nesses seis anos, que não podemos viver em função da EM.
Para ter uma boa convivência com a doença, procuro fazer
as coisas que gosto com pessoas que me fazem bem e me
desligam desse universo. Até porque já aprendi que nossa
cabeça é tudo. Quanto menos nos prendermos a medos,
traumas e “encanações” que a esclerose nos dá, encararemos
melhor a realidade da doença, ou seja, o presente – tratamentos, acompanhamento médico e limitações.
9

Azeite:

a gordura do bem

A

lém de ser um tempero delicioso, o azeite tem propriedades importantes para o organismo humano, como
os antioxidantes, que combatem o envelhecimento
das células, e a gordura monoinsaturada, capaz de aumentar
o nível de colesterol bom e reduzir o de colesterol ruim. Tem
ainda o efeito anti-inflamatório e as vitaminas A, K, D e E.

como principal fonte de gordura. Claro, eles consomem bastante frutas, verduras, legumes, castanhas, peixes e tomam
vinho. Porém suas preparações não levam apenas uma ou
duas colheres de azeite, levam o quanto eles querem acrescentar. O importante é apreciar o sabor, ter prazer em comer.

Por isso, médicos e nutricionista vêm recomendando o
consumo de azeite para uma alimentação saudável e, principalmente, para a prevenção de doenças, como colesterol,
diabetes, câncer e problemas cardíacos.

História

Existem vários tipos de azeite, classificados conforme sua
preparação e acidez. Os mais comuns são:
Virgem – feito por processos mecânicos, sem alterar o
sabor das azeitonas. Tem boa qualidade, com acidez de
0,8%. Bom para preparações assadas e cozidas;
Extravirgem – obtido por prensa das azeitonas a frio
logo após a colheita. Tem acidez menor que 1% man
tendo o sabor e o aroma. É o tipo de melhor qualidade,
ideal para massas, molhos e saladas;
Refinado – é obtido por processo químico, o que acaba
alterando o gosto, a cor, o aroma e as vitaminas do pro
duto. Tem acidez a partir de 0,5%;
Composto – produto mais barato, uma mistura de azeite refinado e outros tipos de óleos. Perde o gosto original
e tem uma qualidade inferior.
Tudo bem, o azeite está liberado. Mas é preciso lembrar
que é um óleo, portanto tem calorias, e o exagero é ruim.
No Brasil, o consumo recomendado de azeite para uma dieta
equilibrada é de duas colheres de sopa por dia; cada colher
contém aproximadamente 90 calorias.
Os europeus pensam um pouco diferente. A famosa dieta
do Mediterrâneo – elogiada pela boa qualidade – usa o azeite
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O azeite é um alimento bem antigo. Chegou a ser usado
por Hipócrates, o pai da medicina, como um remédio para
tratar dores e feridas (graças às suas propriedades anti-inflamatórias). Sua descoberta tem data incerta, mas, no início,
foi utilizado no Mediterrâneo como combustível para lamparinas.
Assim que foi levado para o Egito, o azeite passou a ser considerado símbolo de fertilidade. Mais tarde, na Grécia, tornou-se a base da economia. Era usado pelos gregos como alimento, remédio e cosmético. Os atletas passavam-no no corpo quando participavam de competições.
Com os romanos, o azeite ganhou status religioso – usado até hoje em cerimônias de batismo e crisma. Na verdade,
todas as religiões fazem referência ao azeite em seus rituais.
Existem diversas lendas e mitos sobre seu uso.
Por anos, as mudas de oliveira foram levadas para outras
regiões do planeta, além do Mediterrâneo, e, hoje, são cultivadas em países, como: Austrália, China, Estados Unidos e
Argentina. Bem distante de sua origem.
O fato é que, desde sempre, o azeite faz parte dos hábitos
da humanidade. Com os estudos científicos, no entanto, seus
benefícios ficaram mais claros. Agora sabemos que consumir
azeite realmente faz bem.

Boa Mesa

Receitinhas
Focaccia de azeite e alecrim

Bruschetta com berinjelas e nozes

Ingredientes
• 30 g de fermento fresco
• 300 mL de água
• 500 g de farinha de trigo
• Sal a gosto
• 6 colheres de sopa de azeite extravirgem
• 1 colher de sal grosso
• 3 ramos de alecrim
Modo de fazer
Dissolver o fermento em um pouco de água. Em uma vasilha, colocar a farinha de trigo, o sal, o azeite e adicionar
o fermento dissolvido. Adicionar a água restante aos poucos. Sovar até a massa ficar homogênea. Depois, deixar
descansar até dobrar de tamanho.
Com um rolo, abrir a massa em forma de retângulo e
colocá-la em uma assadeira untada com azeite. Esperar
crescer novamente.
Colocar para assar em forno médio (180 °C), preaquecido
por cerca de 20 minutos.

Ingredientes
• 6 fatias de pão de forma integral
• 1 colher de chá de alho picado
• ½ cebola picada
• 1 colher de sopa de azeite
• 1 tomate sem pele picado
• 1 berinjela picada
• 1 folha de louro
• Orégano
• Sal a gosto
• Nozes picadas
Modo de fazer
Cortar as fatias de pão em formato redondo e reserválas. Aquecer o azeite e refogar o alho e a cebola, acrescentando o tomate, a berinjela, o louro, o orégano e
o sal, até que os ingredientes fiquem um pouco desmanchados.
Dispor as rodelas de pão em uma assadeira e colocá-las
no forno por cerca de cinco minutos. Retirá-las do forno. Distribuir sobre elas o refogado. Voltar ao forno por,
aproximadamente, três minutos (forno preaquecido a
180 °C), até que ficarem firmes.
Retirá-las do forno, regar com um pouco mais de azeite
e polvilhar as nozes picadas.
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Poços de
Caldas

N

atureza, tranquilidade, águas termais e comidinhas saborosas. Quem resistiria a esse convite? Não dá. Poços
de Caldas é uma cidade que seduz os turistas, não só
pela qualidade de vida que proporciona, como pelas atrações
que fogem da correria do nosso dia a dia.
Famosa por suas águas com propriedades especiais (sulfurosas,
alcalinas e radioativas), a cidade oferece diversas fontes e banhos
de imersão, ideias para relaxar. Por lá, os cuidados com a saúde e
a beleza ficam em primeiro plano.
No prédio Thermas Antônio Carlos, erguido em 1931, além de
banhos de ducha e imersão, o visitante encontra serviço completo: massagem, limpeza de pele, sauna. Na verdade, só o passeio
pelo local já é um programa bem agradável.
Ainda falando em água, tem a conhecida cachoeira Véu de
Noiva, com dez metros de altura, que encanta a todos. Mas, se
você preferir ver a natureza de cima, opte pelo passeio de teleférico (percurso de 1.500 metros), que leva até à Serra de São
Domingos. Lá, você encontrará o monumento Cristo Redentor e
o aquário da cidade.

•

•
•
•

Dicas práticas
Ande com um copinho ou uma garrafinha
na bolsa, sempre terá uma fonte no caminho, e você, com certeza, quererá experimentar a água.
Mesmo no verão, o tempo esfria em Poços. Não se esqueça de levar roupas mais
quentes, especialmente para dormir.
Coloque o filtro solar na bolsa. Passeios ao
ar livre costumam queimar a pele.
Leve tênis. A cidade é tão charmosa que
conhecê-la caminhando é um privilégio.

Para quem gosta de umas comprinhas, a principal atração são
as fábricas de cristais, que fazem o tradicional murano. Várias são
abertas à visitação, assim você pode ver de perto como se faz uma
bela peça. Se quiser, pode passar na loja da fábrica e escolher a sua.
O clima em Poços é bem ameno. No verão, as temperaturas ficam em torno de 21 °C. No inverno, chegam a 15 °C, o que torna
os passeios e a degustação das delícias mineiras bem convidativos.

Também existem os passeios de trenzinho, Maria Fumaça e
charretes. Um charme.

Os mais agitados encontram com facilidade modalidades de
esportes radicais: voo livre, rapel, trekking, tirolesa, parede de
escalada, arvorismo e rafting. As agências especializadas disponibilizam o material e os instrutores. Já os mais calmos e contemplativos podem optar pelos esportes náuticos, como passeio
de escuna, lancha, pesca esportiva – realizados em represas da
cidade. Ou, ainda, jogar golfe, no Campo de Golfe Pedro Parisi –
área traçada dentro dos padrões internacionais.

Mas não pense que Poços é feita apenas de recantos naturais. O
município possui atrações culturais interessantes, como a Casa de
Cultura – Instituto Moreira Salles – um chalé de 1894, que abriga
um acervo de fotos antigas da cidade e exposições; o Complexo
Cultural da Urca – uma réplica do carioca Cassino da Urca; o Palace
Cassino – luxuoso cassino da década de 30, usado hoje como centro de convenções e muito mais.

Poços de Caldas é, ao mesmo tempo, um convite ao descanso
e à agitação. Dependendo de sua disposição, dá para fazer as
duas coisas. Escolher um hotel agradável, com boa comida, é ainda melhor. O destino é viável para viagens em família, grupo de
amigos ou em casal. O importante é desacelerar, sair da rotina e
aproveitar tudo o que a bela cidade tem a oferecer. Sem esquecer de provar a água local para ganhar energia e se revitalizar.
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Nova York (NY)
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Internaciona

ova York parece ser o ideal de viagem da maioria das
pessoas. Como locação de filmes famosos, cheia de
charme, glamour e sofisticação, a cidade fica na cabeça
de pessoas como um sonho de consumo. Quem não gostaria de
visitar o Central Park, no outono, quando as folhas das árvores
cobrem o chão e deixam a paisagem romântica?

E, quem pensa que Nova York é um destino só para adultos,
engana-se. Existem, sim, atrações destinadas às crianças, capazes
de alegrar toda a família, como: Museu de História Natural, Museu
de Matemática, Children’s Museum of Manhattan, Intrepid Sea-AirSpace Museum, Discovery Times Square, Museu de Cera – Madame Tussauds, Museu de Tecnologia da Sony etc.

Na verdade, Nova York oferece diversas opções de passeios para
todos os gostos: museus, restaurantes, parques, peças de teatro,
espetáculos, compras, vida noturna agitada. Claro, a melhor maneira de conhecer a cidade é caminhar por suas ruas. Lembrando
que Nova York é uma metrópole, ou seja, enorme e cheia de gente.

Vale lembrar que visitar Nova York no natal, com crianças, é ainda mais especial. As lojas, ruas e casas são decoradas com capricho. E várias pistas de patinação no gelo começam a funcionar.
Papai Noel pode ser encontrado em todas as esquinas alimentando a magia da época.

O passeio mais famoso realmente é o Central Parque, onde é
possível andar de bicicleta, patins, carruagem, pescar, visitar o zoológico ou apenas contemplar a natureza.

Você pode estranhar um pouco a comida, não entender muito
bem a língua, perder-se no sistema público de transporte, mas,
com certeza, se divertirá. Uma cidade tão rica e diversificada, habitada por pessoas de todas as partes do mundo, só pode mesmo ser muito interessante.

A lista de atrações tradicionais é grande: Empire State Building
– prédio com 102 andares, que, por muito tempo, foi considerado o maior do mundo; Estátua da Liberdade; Rockefeller Center –
grande centro empresarial, símbolo de poder e riqueza;
St. Patrick’s Cathedral – maior igreja dos Estados Unidos;
Jardim Botânico do Brooklin; Biblioteca Pública; prédio da
ONU; Hearst Tower entre muitos outros.
Uma opção bastante interessante é conhecer o SoHo,
abreviação de South of Houston. Essa área industrial estava
abandonada, mas ganhou vida quando artistas de vanguarda a escolheram para montar seus luxuosos lofts e galerias.

Isso sem contar a oportunidade de comprar as marcas mais
famosas e desejadas de roupas, maquiagem, perfumes, bolsas,
sapatos, peças de decoração e obras de arte.
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Música
para alegrar a vida
Q

uando a gente se sente triste, desanimado ou sem
energia, basta colocar uma boa música para melhorar o astral. E isso não acontece à toa. A música
é mesmo capaz de alterar nosso comportamento e nosso
humor. Isso porque nossos ouvidos transformam os sons em
estímulos elétricos, que fazem o cérebro aumentar a produção de endorfina (hormônio do bem-estar), relaxando o corpo, diminuindo a pressão arterial e os batimentos cardíacos.

Crianças que estudam instrumentos musicais são mais disciplinadas, apresentam melhor desempenho escolar, maior criatividade, melhor coordenação motora e mostram-se mais felizes.

Os efeitos da música para os seres humanos foram e ainda são bastante estudados. Tanto que muitos médicos recomendam a musicoterapia – prática que utiliza sons, músicas
e movimento para o tratamento de doenças, como: depressão, ansiedade, estresse, dores crônicas, hipertensão e câncer.

Para facilitar, escolha um instrumento de que você goste e
tenha uma certa habilidade para manusear. Muita gente conserva durante anos a vontade de ter aprendido a tocar violão,
piano, flauta, teclado pensando que é tarde para isso. Nada
disso. Sempre é tempo para aprendermos algo novo e realizarmos nossos sonhos. Se a música está dentro de seu coração, nada melhor que investir nela.

Na realidade, a música pode ser empregada como terapia
com diversos objetivos práticos, como relaxamento, aprendizagem, socialização, melhora da qualidade do sono etc.,
sendo que os sons utilizados dependem muito do repertório
de cada pessoa. Um estudo realizado pelo Instituto de Neurologia de Londres, publicado no jornal britânico The Independent, A medical maestro: can Mozart treat heart disease, descobriu que as músicas de Mozart, por exemplo, aumentam as
capacidades visual e matemática do cérebro.
Agora, se ouvir música é tão prazeroso, que tal aprender
a tocar um instrumento? Além de ser bem divertido, tocar
ajuda a desenvolver a memória, a capacidade de aprendizagem e a linguagem.
14

Entretanto não é preciso começar de pequeno. Em qualquer idade, a prática da música é bem-vinda. O manejo de um
instrumento pode até parecer difícil, ou ser meio complicado
mesmo, mas nada que um pouco de dedicação não resolva.

Hoje, encontramos com facilidade boas escolas de música,
cursos livres, conservatórios ou professores que atendem em
casa. Para os mais tímidos, tem ainda a internet, em que é possível encontrar cursos ou orientações on-line sobre a musicalização. Mas aí fica faltando aquele contato com as pessoas, e a
socialização acaba se perdendo.
Vai pensar no assunto? Então, use o tempo para ouvir mais
música, do ritmo que você preferir. Aproveite momentos, como
a hora do banho, o trajeto a qualquer lugar, a limpeza da casa,
a preparação da comida, para colocar aquela música que o anima, que o coloca para cima e traz boas recordações. Seja feliz.

Só para Relaxar

Na realidade, a música pode ser
empregada como terapia
com diversos objetivos práticos, como
relaxamento, aprendizagem, socialização,
melhora da qualidade do sono etc.

Bateria para se exercitar
De acordo com um estudo realizado em 2008, na Universidade Chichester, no Reino Unido, ao tocar bateria, uma
pessoa pode gastar a mesma quantidade de energia que
gastaria se estivesse jogando uma partida de futebol –
cerca de 400 a 600 calorias em uma hora.

A experiência foi realizada com o baterista Clem
Burke, da banda Blondie, durante um período de oito
anos, na qual os médicos mediam os batimentos cardíacos, o consumo de oxigênio e os níveis de ácido
lático no sangue.
Já imaginou uma maneira mais bacana de manter a
forma? Tocando o instrumento de que gosta, divertindo-se muito. É para isso que a música serve, para pôr
mais alegria em nossa vida. Experimente.
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Adoção
Encher a casa de alegria com o sorriso
de uma criança. Dar e receber afeto.
Ter companhia, alguém para cuidar,
compartilhar e ensinar. Por que não?

P

or muitas razões um casal não pode gerar uma criança:
término da idade reprodutiva, problemas físicos, infertilidade, doenças mais graves. Algumas pessoas continuam solteiras por um longo tempo, sem ter encontrado a
companhia que esperavam para criar uma família, mas ainda
com o desejo de ter um filho. Atualmente, as famílias mais modernas, constituídas por um casal homoafetivo (gay), também
desejam filhos. Para todos esses casos, existe uma linda solução: a adoção.
Quando se fala em adoção, alguns conflitos logo vêm à mente. Será que é complicado? O processo demora muito? Onde
vou encontrar uma criança que me desperte afeto? Posso escolher como eu quero meu futuro filho? Preciso ser casado?
Vamos começar do começo. A adoção é um ato jurídico,
um processo por meio do qual uma pessoa assume uma
criança como filho, com todos os direitos e obrigações que
isso implica. Ou seja, fica responsável por sua criação, educa16

ção, orientação e condução ao longo da vida. O mais importante, no entanto, são os laços de afeto, abrigar a criança na
família, tratar com amor, respeito, carinho, se identificando-se
completamente com aquele ser. Afinal, a ideia é que tanto os
pais quanto os filhos sejam felizes.
Realmente, os processos de adoção não ocorrem de um
dia para o outro. Primeiro, é preciso estar seguro da decisão e
se preparar-se para o que vem pela frente: espera, ansiedade,
análise de documentos, entrevista com psicólogos e assistentes sociais e visitas a abrigos. Uma certa dose de paciência e
de controle emocional é fundamental.
Sabendo isso, é possível partir para a parte prática de adoção
e procurar a Vara da Infância e da Juventude – que funciona no
fórum de sua cidade – levando o RG e um comprovante de residência. Se puder contar com a ajuda de um advogado de confiança para orientar e acompanhar durante o processo, melhor.
Uma lista de outros documentos será solicitada para análise.

Ser Social
A adoção é um ato de amor,
capaz de transformar para
melhor a vida de quem adota,
de quem é adotado e a de todos
que estão em volta. É a chance
de construir uma nova história.

Para ser candidato a uma adoção, é preciso ser maior de 18 anos e ter, pelo menos,
16 anos a mais que a criança que deseja adotar. Além disso, é necessário ter condições de
oferecer um lar saudável, e, para isso, não precisa ser casado.

Na fila de espera
Em 2008, foi criado o Cadastro Nacional de Adoção (CNA),
uma ferramenta para unificar as informações e facilitar o trabalho de juízes em território nacional. Apenas funcionários
autorizados do Conselho Nacional de Justiça (órgão que administra o cadastro) podem ter acesso aos dados de crianças
disponíveis para adoção no país. Os candidatos a adotar só
são inseridos nesse cadastro após serem declarados aptos, ou
seja, depois de serem aprovados em entrevistas com psicólogos e assistentes sociais.

grande: 91,13%. Já 64,88% aceitam pardos, e apenas 37,57%,
crianças negras. Também em maio deste ano, 29.440 pessoas esperavam pela oportunidade de adotar uma criança,
enquanto 5.426 crianças aguardavam por um lar.
A diferença é grande, não? Essa situação poderia ser diferente se não houvesse preconceito. No entanto é importante
considerar que o desejo de adotar é uma questão emocional
e afetiva. Cada um tem os próprios sonhos e limitações.
Para saber mais sobre o assunto, inclusive conhecer a história de outras famílias que já adotaram, estes sites podem
ajudar:
Portal adoção – www.portaladocao.com.br;
Adoção Brasil – www.adocaobrasil.com.br;
Conselho Nacional de Justiça – www.cnj.jus.br.

Começa, então, outra etapa da adoção: um estudo que tenta
encontrar a criança mais adequada para aquele lar, ou o lar mais
adequado para aquela criança. Pessoas que não fazem exigências – não escolhem raça, características físicas, idade – têm mais
chances e encontram seu filho com rapidez.

Não se esqueça: crianças dão trabalho, precisam de atenção e cuidados constantes, exigem tempo, esforço, paciência, amor e tolerância. Para decidir pela adoção, é preciso
considerar tudo isso e mais a questão financeira. Sem deixar
de colocar na balança a alegria, o amor, o carinho e todos os
sentimentos maravilhosos que elas dão em troca. É a possibilidade de uma vida mais rica (de valores) e cheia de sentido.

De acordo com os dados levantados pelo Conselho Nacional de Justiça, em maio deste ano, o número de pessoas
habilitadas a adotar que declaram aceitar crianças brancas é

A adoção é um ato de amor, capaz de transformar para melhor a vida de quem adota, de quem é adotado e a de todos
que estão em volta. É a chance de construir uma nova história.
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Descubra o

poder da acupuntura

O

nome pode assustar um pouco, já que, quando se
fala de acupuntura, logo se pensa em agulhas. E,
claro, delas ninguém gosta muito. O fato é que essa
técnica pode, sim, ajudar em vários aspectos do nosso cotidiano. De acordo com Ricardo Cézar Carvalho, fisioterapeuta,
especialista em neurologia funcional e acupuntura, os principais benefícios da acupuntura para as pessoas são:

•
•
•
•
•
•
•
•

Alívio da dor – principalmente dor muscular, de cabeça,
de estômago, gastrite entre outras;
Ansiedade;
Alergias;
Distúrbios hormonais;
Relaxamento – tanto muscular quanto físico (estresse);
Afecções ortopédicas, neurológicas e pulmonares;
Problemas viscerais, como constipação intestinal, problemas urinários, distúrbios menstruais;
Tratamento de tabagismo e obesidade.

“A acupuntura é uma técnica de tratamento da medicina
tradicional chinesa, que consiste em estímulo de determinados pontos da superfície da pele, denominados meridianos.
Esses meridianos são canais de energia. Sua estimulação, tanto para sedação quanto para tonificação, tem o objetivo de
equilibrar a energia vital do ser humano”, explica Carvalho.
A boa noticia é que nem só as agulhas atuam nesse processo. Para estimular os pontos, também podem ser usados:
ventosas, massagens e até o calor proveniente da queima da
moxa – substância preparada a partir da erva artemísia (moxabustão).
“Dentro da concepção chinesa, a doença é uma manifestação de desequilíbrio, e a acupuntura seria uma forma de
readquirir a harmonia perdida. Uma das variações da acupun18

tura tradicional é a chamada auriculoterapia ou acupuntura
auricular. É um método de diagnóstico e tratamento baseado
em estímulo de pontos existentes no pavilhão auricular (orelha), por meio de agulhas, sementes, esferas de ouro, prata e
cristal”, informa o acupunturista.
Segundo ele, apenas pessoas que usam marca-passo e
alguns casos de gestantes não têm indicação para a acupuntura. Fora isso, qualquer pessoa pode procurar a terapia,
mesmo sem a prescrição ou indicação médica. Basta ter bom
senso. Se você tem algum dos problemas citados e acha que
a acupuntura poderá ajudá-lo, vale a pena tentar.
Diversos estudos científicos já foram realizados para verificar a eficácia e a segurança da acupuntura. Os resultados
mostram que existem, sim, os benefícios. Tanto que vários
Conselhos, como o de Fisioterapia, Medicina e outros, reconhecem-na como especialidade.

Acupuntura para EM
Sim, a acupuntura é uma técnica indicada para pessoas
que têm EM. Entre os benefícios que a técnica pode proporcionar nesse caso estão:
• Relaxamento muscular;
• Diminuição de espasticidade;
• Diminuição de tremor;
• Alívio de dor em geral;
• Em distúrbios metabólicos.
“Existem alguns pontos específicos que utilizamos para o
tratamento da EM. Mas não há um tratamento predefinido. O
número de sessões varia conforme a necessidade do paciente
e como ele responderá ao tratamento. Além disso, podemos

Em dia com a Saúde

A acupuntura é
uma técnica de
tratamento da
medicina tradicional
chinesa, que consiste
em estímulo de
determinados pontos
da superfície da
pele, denominados
meridianos.

utilizar várias técnicas dentro da acupuntura. O paciente pode
fazer algumas sessões e retornar depois de algum tempo, ou
realizar o tratamento constantemente”, acrescenta Carvalho.
O fisioterapeuta está acostumado a inserir a acupuntura no
tratamento de pessoas com EM; utilizou, inclusive, um desses
casos como monografia de conclusão do curso de acupuntura.
“Meu principal objetivo era diminuir a espasticidade da paci
ente, e obtive um resultado muito satisfatório. Ela apresentava
um grau elevado de espasticidade, e, depois da aplicação com
as agulhas, houve uma diminuição do grau dessa espasticidade, o que possibilitou que conseguisse manter uma postura
mais ereta ao ficar em pé e melhor movimentação em seus
membros inferiores. Nesse caso, foi utilizada a técnica de craniopuntura, ou seja, acupuntura na cabeça, que tem ótimos
resultados em problemas neurológicos, como a EM.”

Hoje, não é difícil encontrar
bons serviços ou clínicas de
acupuntura. Também existem
profissionais que atendem
na casa do paciente. Pessoas
com EM podem procurar orientação na Associação Brasileira de
Esclerose Múltipla (Abem), onde há
profissionais que utilizam a técnica de
acupuntura auricular.
19
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Algumas braçadas por semana podem fazer muita diferença
em nossa qualidade de vida. Nadar oxigena o cérebro e melhora
toda condição física. Além disso, pode ser uma forma bacana de
conhecer outras pessoas e renovar o ciclo de amizades.

A

água realmente é um ambiente prazeroso, especialmente se ela estiver morninha. E, se é agradável, por
que não torná-la útil? Sim, podemos usar os benefícios
que a água já nos proporciona praticando movimentos completos, que fortificam e relaxam a musculatura, colaborando
para o bom condicionamento físico. Como? Fazendo natação.
Claro, existem pessoas que não gostam muito de água,
têm medo, trauma ou acham que ficaram velhas para enfrentar uma piscina. Tudo isso pode ser resolvido com a ajuda
de um bom professor. Os que têm receio podem começar
bem devagar, com toda calma do mundo. Já os que temem a
idade podem ficar tranquilos. Natação não tem preconceito
nem restrição alguma – qualquer pessoa pode aprender, praticar ou treinar de forma mais regular. Basta querer.
Um dos grandes benefícios da natação está na ausência de
impacto, ou seja, prejuízo para as articulações. Fora isso, ela
melhora a coordenação motora e o equilíbrio, as capacidades cardiovascular e respiratória, o raciocínio, a qualidade do
sono, ajuda na perda de peso, dá flexibilidade e resistência e
desenvolve a massa muscular.
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Além disso, alguns estudos científicos já relacionam a prá
tica regular da natação à longevidade. Isso significa que quem
nada envelhece com qualidade de vida e vive mais.
Na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, há um
departamento específico para estudos de efeitos da natação
no organismo humano. Lá, o pesquisador Joel Stager realizou
um estudo com nadadores acima de 25 anos, no qual verificou que esses atletas perdem menos massa muscular com
o passar do tempo conservando-se a saúde das artérias, os
reflexos rápidos e a boa memória.
Só de saber isso, dá vontade de correr para a piscina. No
entanto, antes de iniciar qualquer atividade física, peça a
orientação de seu médico. Os casos de contraindicação para
natação são raros, mas existem alguns probleminhas, como
doenças de pele ou alergias, por exemplo. Também é sensato
escolher um clube ou uma academia em que a piscina seja
bem cuidada (limpa), os vestiários sejam higienizados sempre
e os professores sejam realmente especializados. Peça indicação aos amigos, converse com quem pratica a modalidade
quando for visitar o local e verifique as condições da água.

Em movimento

A natação também é
usada para recuperação de
lesões e reabilitação de pacientes de
diversas doenças. É uma das modalidades
indicadas para pessoas com EM, por todos os benefícios já citados.
Outro ponto importante é a oportunidade de conhecer
pessoas. Claro, a natação é um esporte individual; cada um
pratica os exercícios de acordo com suas necessidades, em
seu ritmo. Mas a piscina nunca fica vazia. Sempre dá para
conversar com o colega da raia ao lado, com os professores
ou com aqueles que estão entrando no vestiário depois da
aula. Aproveite a oportunidade e faça novos amigos. Pessoas
que praticam atividade física costumam ser ativas, divertidas
e bem humoradas.
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Vida após Diagnóstico

Agapem:
F

trabalho de formiguinha

elizmente, as iniciativas de apoio e auxílio para quem tem EM
multiplicam-se pelo Brasil. Mesmo que seja feito de forma
simples, o trabalho de reunir pessoas para falar sobre EM, discutir casos, compartilhar emoções, sentimentos, situações, formas
de lidar com a rotina e os sintomas ajuda bastante.

A atitude do trabalho em grupo é positiva especialmente para
aqueles que receberam o diagnóstico recentemente, assim podem ver que não estão sozinhas, que existem outras pessoas
vivendo algo parecido dispostas a acolhê-los, orientá-los e oferecer amizade.
Um bom exemplo disso é o trabalho feito pela Associação Gaúcha dos Portadores de Esclerose Múltipla (Agapem). O grupo não
tem uma sede fixa, funciona de forma virtual, pelo site www.
agapem.org.br e pelo facebook, oferecendo informação e
ajuda para portadores, cuidadores e familiares.
De acordo com Giane Mazurik, presidente da
entidade, o Agapem ainda está em fase de estruturação. “Como o próprio nome diz, a Agapem
é gaúcha, por isso, fica complicado montar
uma estrutura para atender somente
à parte dos portadores de EM do
Rio Grande do Sul. Um de
nossos objetivos é incentivar
a montagem de grupos
de apoio para os
portadores
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de EM no interior do Estado, uma vez que o deslocamento dos
pacientes para a capital é difícil. Além disso, queremos expandir
a interação entre outras associações que já existem no interior
do nosso Estado. Esbarramos ainda no fato de que os membros
de nossa diretoria também têm EM e, por vezes, temos o efeito
dominó – mais de um membro da equipe entra em surto, e há
uma correria para o hospital.”
Apesar das dificuldades, o trabalho da Agapem não pode
parar. Nesse sentido, a entidade organiza encontros semestrais
para reunir pacientes, familiares e interessados no assunto. “Ainda
estamos montando nossa agenda para os encontros. Nessas
ocasiões, sempre temos a participação de pessoas do interior
do Estado e dos que são recém-diagnosticados”, comenta Giane.
Segundo ela, existem hoje no Rio Grande do Sul 1.500 portadores de EM. “Por meio do espaço de contato da Agapem, recebo de dez a 30 e-mails por semana, geralmente de pessoas com
problemas, inclusive. Sabemos que o número de visitas ao site e
à página do facebook é bem maior.”
Para entrar em contato com a Agapem, basta acessar o site ou o
facebook. Lá, você encontra o caminho para conversar com a
diretoria da entidade, tirar dúvidas ou pedir orientação. Vale
a pena dar uma olhada na página e conferir que a busca por soluções, medicações, pesquisas e um
olhar mais humano para a EM é a luta de
muitos. Veja que você não está sozinho
e poderá contribuir também.

Leitura

Cinderela de Saia Justa
O livro conta a história das desventuras da
jornalista cética Ana José, uma mulher cheia de
frustrações pessoais, que vê a vida sofrer uma reviravolta ao ser escalada para uma reportagem investigativa.
Sua missão é desvendar os mistérios de uma associação
secreta que vem revolucionando, por meio de ensinamentos baseados em contos de fadas, a vida dos participantes de seus encontros.
Essa obra criativa, emocionante e engraçada é para
aqueles que querem assumir o comando da própria
vida, por meio da autovalorização, da autoconfiança e
da autoestima.
Autora: Chris Linnares
Editora: Gente

Cretino Irresistível
Esse livro conta a história do relacionamento ardente e
perigoso entre uma estagiária ambiciosa e um execu
tivo perfeccionista.
A esperta e dedicada Chloe Mills tem um único pro
blema: seu chefe, Bennet Ryan. Ele é exigente, insensível, sem consideração e completamente irresistível. Um
belo cretino.
Bennet acaba de chegar da França para assumir um
cargo importante na empresa de comunicações de sua
família e não imaginava que a pessoa que o ajudava,
enquanto estava no exterior, era uma mulher
linda, provocadora e irritante. O desejo que
um sente pelo outro cresce tanto que Bennet
e Chloe terão de decidir o que estão dispostos
a perder para ganhar um ao outro.
Autora: Christina Lauren
Editora: Universo dos Livros

Louco Por Viver – Desperte a Sua Paixão
Pela Vida
Hoje, é comum sentir-se perdido. A infelicidade e o
desânimo tornaram-se as coisas mais democráticas
do mundo: quase ninguém escapa deles.
Muita gente não acredita mais em
amor, desejo, prazer de viver. Chega
um momento da vida em que descobrimos que o prazer de viver não é
algo que se compra nem se encontra
no fundo de uma sacola de roupas,
ou naquele pedaço de bolo de chocolate. Nesse livro, Roberto Shinyashiki promete toda a felicidade do mundo. Isso mesmo. Em algum momento,
nossa loucura e nossa paixão podem
ter se perdido, mas uma vida prazerosa e cheia de
energia é um desejo da alma que não pode ser ignorado por muito tempo.
Aqui, você é convidado a realizar o impossível:
aquele projeto que sempre viveu guardado no coração, o emprego dos sonhos, o relacionamento
que faz andar nas nuvens. Entenda como tudo isso
está só esperando por seu primeiro passo e deixe o
autor mostrar como dar esse salto.
Autor: Roberto Shinyashiki
Editora: Gente
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