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Autismo: a necessária 
conscientização

O Transtorno do 
Espectro Autista 
(TEA), se refere a 
uma condição, em 
diferentes graus de 
comprometimento, 
em áreas específicas 
do desenvolvimento 
humano

Um exemplo é a difi-
culdade na recipro-
cidade socioemocio-

nal, ou seja, na troca das 
relações, na comunicação 
verbal ou não verbal, nas 
habilidades sociais, como 
no brincar. Também pode 
ser caracterizado pela repe-
tição de certos movimentos 
motores, uso de objetos 
ou fala estereotipados ou 
repetitivos, inflexibilidade 
diante da rotina ou combi-
nados, apego excessivo a 
determinado objeto, hiper 
ou hiporreatividade a estí-
mulos sensoriais. 

No entanto, não pode-
mos nos prender apenas às 
características que podem 
impor limitações, mas olhar 
para a pessoa, além de seu 
diagnóstico. Não podemos 
deixar que um CID (Código 
Internacional de Doenças) 
impeça o processo de desen-
volvimento biopsicossocial 
de qualquer pessoa. Deve-
mos enxergar a partir disso 
uma nova perspectiva e abor-
dagem para proporcionar 
mecanismos que favoreçam 
uma crescente melhora nas 
relações e nas dificuldades de 
uma pessoa com TEA.

Partindo desse princípio, 
temos encontrado duas ver-
tentes ao nos relacionarmos 
com uma pessoa com TEA: 
uma que diz dos desafios 
de conhecer o diagnóstico 
e saber trabalhar e favo-
recer o desenvolvimento, 
principalmente de crianças 
que apresentam algumas 
características, mas não 
têm diagnóstico fechado, e 
outra que se refere à busca e 
dedicação em oferecer tudo 
aquilo que é de direito dessa 
pessoa, não só como autista, 
mas como ser humano.

A conscientização do Au-
tismo não se refere apenas 
a “conhecer” o espectro, 

mas em assegurar a essas 
pessoas seus direitos bási-
cos e sua inclusão efetiva no 
meio em que está inserida, 
sem deixar de considerar 
sua individualidade. Mas 
isso só é possível quando 
conseguimos ser empáticos 
com a realidade de cada um, 
seja da criança ou da família.

Para que a inclusão real-
mente aconteça, é neces-
sário criar condições que 
estimulem e favoreçam as 
áreas que prejudicam o 
desenvolvimento integral 
daquele que apresenta qual-
quer tipo de dificuldade, ou 
seja, oferecer suporte para 
que haja uma troca nas 
relações interpessoais. É 
importante estarmos aten-
tos e conscientes de que 
autismo não é uma doença, 
não tem “cara”, não é algo 
raro; que as pessoas com 
essa condição têm direitos 
assegurados por lei, e que os 
primeiros sinais aparecem 
nos primeiros três anos de 
vida. 

Relacionar-se com uma 
pessoa com TEA significa 
entender e respeitar suas 
características, por isso, 
tome cuidado com palavras 
e toques, aja com delica-
deza, estimule a interação, 
descubra novas formas de 
comunicação, seja criativo, 
imponha limite com amor e 
acredite realmente que “o 
Autismo faz parte do mundo, 
não é um mundo à parte”.

Se observar alguma ca-
racterística distinta ou um 
comportamento que não 
corresponde à etapa de 
desenvolvimento de uma 
criança, procure ajuda 
especializada, pois o diag-
nóstico precoce fará toda 
a diferença e, desta forma, 
poderá abrir portas para um 
mundo de descobertas. 

“Os autistas são como as 
borboletas, o processo da 
metamorfose. Seja lento ou 
acelerado, não altera sua be-
leza. Eles não se restringem, 
voam livres, leves e soltos. 
Sim, são diferentes dos ou-
tros, possuem o seu próprio 
voo”. (Letícia Butterfield).
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D - Segredos da Bateria 
Idealizador da banda Sepultura, com 37 anos de carreira no mercado 
musical e 23 álbuns gravados, Iggor Cavalera assume um novo desafio 
como professor da Percursa, plataforma digital de educação que dis-
ponibiliza cursos online nas mais diferentes áreas, com professores 
que também são ídolos. O curso “Os Segredos da Bateria” oferece 
aulas online, três apresentações bônus e tem o objetivo de inspirar 
e agregar conhecimento para músicos e fãs, a partir de vivências e 
performances exclusivas criadas para a Percursa. Nas aulas, o aluno 
terá a oportunidade de conhecer o processo criativo e de experimen-
tação de um dos maiores gênios da bateria mundial. Saiba mais em: 
(https://percursa.com/).

E - Autoridade em Investimentos
Muito se falou sobre a onda de demissões no setor bancário com a 
popularização dos aplicativos e chatbots de atendimento. O pro-
blema é que o número de profissionais qualificados para prestar 
assessoria em investimentos é inversamente proporcional às opor-
tunidades abertas no setor. Para preencher a lacuna e fomentar 
a capacitação de autoridades em investimentos, a escola ‘Eu Me 
Banco’ realiza gratuitamente e online, entre esta segunda-feira 
(4) e o dia 11, o evento “Bancário Autoridade em Investimentos 
3.0”, voltado para profissionais que mesmo munidos da certifi-
cação CEA Anbima, têm medo de falar sobre investimentos com 
clientes e dificuldade em aspectos técnicos e práticos da profissão. 
As inscrições estão abertas e devem ser feitas no site (https://
eumebanco.com.br/).

F - Mala Ecológica
A Bagaggio, que completa 80 anos em setembro e é líder no mer-
cado de varejo de malas e acessórios de viagem, acaba de lançar a 
linha “ECO Urban”, que possui 30% de palha de trigo reutilizada 
em sua composição. A inovação é a porta de entrada da marca no 
mercado sustentável, unindo a qualidade das malas com a preser-
vação ambiental. Com recursos biológicos naturais, a palha de trigo 
serve como alternativa para as matérias-primas à base de petróleo. 
É totalmente aproveitada e inesgotável, possuindo baixo carbono e 
liberando oxigênio ao ser degradada, o que protege a natureza. Além 
de resistente,  possui boa fluidez e ótima durabilidade. Saiba mais 
em: (https://www.bagaggio.com.br/).

A - Saneamento e Energia
O Fórum de Saneamento e Recuperação Energética, chancelado pela 
IFAT, feira líder mundial de tecnologias ambientais, anuncia as asso-
ciações que fazem parte do conselho consultivo. O evento acontece 
no próximo dia 26,  entre 9h e 18h, no Centro de Convenções do Expo 
Center Norte, em São Paulo, de forma presencial. A entrada é gratuita 
e as palestras contarão com tradução simultânea em Inglês e Português. 
O evento trará profissionais de empresas, além de autoridades, que irão 
debater sobre o desenvolvimento das ações referentes à implementação 
do Novo Marco Legal do Saneamento na prática, os desafios encontra-
dos pela indústria, os projetos em estudo e execução, além de como a 
recuperação energética no país se encaixa nesse processo. Inscrições e 
mais informações: (https://mm-br.ac-page.com/forum-saneamento-re-
cuperacao-energetica-2022).

B - Podcast do CRC-SP
O que são os criptoativos e as criptomoedas? Os criptoativos são ativos 
digitais, que levam esse nome por serem protegidos por criptografia. 
Surgiram no pós-crise de 2008, do mercado norte-americano, com o 
objetivo de se tornarem uma alternativa às moedas tradicionais. Por 
esse motivo são chamadas de moedas digitais ou moedas virtuais. Para 
tirar todas as dúvidas sobre o tema, o podcast “Contabilidade – essencial 
hoje, amanhã e sempre”, recebe o contador e economista, conselheiro 
do CRCSP, vice-presidente do Grupo Latinoamericano de Emisores de 
Normas de Información Financiera e membro do Comitê do Exame de 
Qualificação Técnica do CFC, José Luiz Ribeiro de Carvalho. O programa 
está disponível no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, RadioPublic 
e no portal: (https://online.crcsp.org.br/portal/index.asp).

C - Oportunidades na Irlanda
Escolher seu destino de intercâmbio não é uma decisão fácil. São muitos 
pontos a serem analisados, como as opções de curso, trabalho e custo de 
vida. Para facilitar essa decisão, a Seda College realiza um webinar no 
próximo dia 12, terça-feira, às 19h, sobre todas as oportunidades profis-
sionais e de estudo na Irlanda. Além de sua riqueza cultural, histórica, 
belezas naturais e hospitalidade, é uma das regiões com maior oferta e 
demanda de cursos de inglês, profissionalizantes e vagas nos mais diversos 
setores. A área de TI é uma das mais buscadas pelos intercambistas na 
região, diante da alta procura no mercado. O webinar será transmitido de 
forma 100% online e gratuita, com inscrições disponíveis no link: (https://
lp.intercambiodesucesso.com.br/intercambio-de-sucesso-abril-2022/). 

G - Vinhos e Destilados
A feira e congresso São Paulo Wine Trade Fair, voltados para os profissionais 
e produtores dos segmentos de vinhos e destilados, acontece no Pavilhão 
de Exposições do Anhembi, em São Paulo, entre os dias 10 a 12 de maio. 
Também, acontece a Cachaça Trade Fair, feira focada no segmento de 
bebidas destiladas em geral. Confirmadas as presenças de produtores de 
vinhos nacionais e internacionais, importadoras, exportadoras, distribuido-
ras, fabricantes de maquinário, insumos agrícolas, fabricantes de garrafas, 
gráficas de rótulos e embalagens, entre outros. O credenciamento para os 
visitantes é gratuito e pode ser feito diretamente no site do evento, que 
traz as informações completas dos congressos, concursos, master class, 
como participar e compra de ingressos:(https://www.winetradefair.com.br/).

H - Pagamento por Aproximação 
Segundo um estudo realizado pela Mastercard, em parceria com a 
Americas Market Intelligence (AMI), 46% dos brasileiros aumentaram 
o volume de compras online durante a pandemia e 7% realizaram uma 
compra online pela primeira vez no período. Por ser uma tecnologia 
mais rápida e segura, o pagamento por aproximação também registrou 
este aumento ao longo dos últimos anos. Em 2021 os pagamentos por 
esta modalidade cresceram seis vezes, em comparação com 2020. Os 
estabelecimentos que mais receberam pagamentos sem a necessidade 
de contato foram alimentação (restaurantes), farmácias e supermerca-
dos. Segundo a Abecs, em 2021, foram 3.9 bilhões de transações sem 
contato, representando um volume financeiro de quase R$ 200 bilhões.

I  - Mata Atlântica 
Em uma iniciativa pioneira no Brasil, o Grupo Hacasa, de Santa Catarina, 
lança o Projeto Metro Verde (Mv) para compensar, com a preservação 
de florestas de Mata Atlântica, o impacto da indústria da construção civil 
no meio ambiente. O Metro Verde prevê que para cada metro quadrado 
construído, uma quantidade equivalente de área de mata nativa na região 
Norte de Santa Catarina será preservada por um período mínimo de 10 
anos, garantindo a captura do gás carbono gerado no processo industrial 
da construção civil. Esta fórmula foi elaborada com base em dados de 
pesquisas científicas, como um estudo realizado pela USP, sobre me-
todologia para determinação de emissão de gás carbônico na indústria 
da construção civil. Outras informações: (https://www.hacasa.com.br/). 

J - Movimentação de Cargas 
O 1° bimestre de 2022 foi positivo para o Porto do Rio de Janeiro, com uma 
movimentação total de 1,5 milhão de toneladas de cargas, nos meses de ja-
neiro e fevereiro, superando em 12,6% os números do mesmo período do ano 
passado. A informação é da Companhia Docas do Rio de Janeiro, responsável 
pela administração do complexo portuário fluminense, que inclui também os 
portos de Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis. A tendência de crescimento na 
movimentação de carga conteinerizada no Porto do Rio de Janeiro, já observada 
em meses anteriores, se manteve com alta de 31,2%, em comparação com o 1° 
bimestre de 2021. Em TEUs, o volume movimentado (84.774) representou um 
acréscimo de 31,8% em relação ao mesmo período do ano passado. 

A produção industrial 
brasileira cresceu 0,7% na 
passagem de janeiro para 
fevereiro. A alta eliminou 
apenas parte da perda de 
2,2% ocorrida na passagem 
de dezembro para janeiro. O 
dado, da Pesquisa Industrial 
Mensal, foi divulgado na 
sexta-feira  (1º) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). De 
acordo com a pesquisa, a 
indústria também acumula 
altas de 0,4% no trimestre e 
de 2,8% em 12 meses. 

Na comparação com fe-
vereiro do ano passado, 
no entanto, houve queda 
de 4,3%. O acumulado do 
ano também tem perda de 
5,8%. A alta de janeiro para 
fevereiro atingiu 16 dos 26 
ramos pesquisados pelo 
IBGE, com destaque para 
indústrias extrativas (5,3%) 
e produtos alimentícios 
(2,4%). “O setor extrativo 
teve queda importante em 
janeiro, por causa do maior 
volume de chuvas em Minas 
Gerais naquele mês, o que 
prejudicou a extração do 
minério de ferro. 

Com a normalização das 
chuvas, houve regulariza-

Alta eliminou parte da perda de 2,2% ocorrida em janeiro.

Essa foi a primeira alta 
do indicador, desde 
novembro do ano 

passado. O ICE consolida 
os índices de confiança de 
empresários brasileiros dos 
quatro setores econômicos 
analisados pela FGV: indús-
tria, construção, comércio 
e serviço.

A alta foi puxada pelo 
Índice de Situação Atual 
Empresarial, que mede 
a confiança no presente. 
Esse índice subiu 4 pontos, 
chegando a 92,1 pontos. 
Por outro lado, o Índice 
de Expectativas, que mede 
a percepção dos empre-
sários sobre o futuro, re-
cuou 0,9 ponto e atingiu 
92,4 pontos. Dos quatro 

Foi a primeira alta do indicador 
desde novembro do ano passado.

IPC-S fecha março 
com inflação de 1,35%

O Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S), 
medido pela FGV, registrou 
inflação de 1,35%, em março. 
A taxa é superior ao 0,28% 
apurado no mês anterior. Com 
o resultado, o IPC-S acumula 
inflação de 9,68% em 12 meses. 
Os transportes foram o grupo 
de despesa com maior alta de 
preços no mês (2,51%), devido 
aos aumentos de itens como 
a gasolina (5,08%) e as taxas 
de licenciamento e IPVA dos 
veículos (4,28%). 

Em seguida, aparecem os 
alimentos, que registraram taxa 
de 1,99% em março ante uma in-
flação de 1,20% em fevereiro. O 
tomate foi o produto com maior 
impacto na inflação, entre os 
itens de alimentação, com alta 
de preços de 22,21% em março.

Outros três grupos de despesa 
apresentaram alta na taxa de 
inflação de fevereiro para março: 
habitação (que passou de 0,33% 
para 1,23%), vestuário (de 
0,33% para 1,04%) e despesas 
diversas (de 0,08% para 0,39%).

Dois grupos passaram de 
deflação (queda de preços) 
em fevereiro para inflação em 
março: saúde e cuidados pes-
soais (de -0,12% para 0,22%) 
e educação, leitura e recreação 
(de 0,51% para 0,19%). Entre 
os grupos de despesa, apenas 
comunicação teve queda na 
taxa, ao passar de inflação de 
0,08% em fevereiro para defla-
ção de 0,13% em março (ABr).
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Confiança dos empresários 
cresce 0,7 ponto em março
O Índice de Confiança Empresarial (ICE), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), avançou 
0,7 ponto de fevereiro para março e atingiu 91,8 pontos, em uma escala de 0 a 200 pontos

posição com 86,8 pontos, e 
construção, que cedeu 0,8 
ponto e chegou a 92,9 pon-
tos. Segundo o pesquisador 
da FGV Aloisio Campelo Jr., 
boa parte da alta da con-
fiança no mês é explicada 
pela melhora dos números 
da pandemia da Covid-19 e 
seus efeitos nas vendas do 
comércio e serviços.

Ele ressalta, no entanto, 
que a queda das expectativas 
lança dúvidas sobre a conti-
nuidade da recuperação nos 
próximos meses diante de 
um cenário de incerteza com 
relação ao impacto da invasão 
russa à Ucrânia na economia 
mundial e ao efeito esperado 
das altas de juros sobre a 
demanda interna (ABr).

setores, apenas serviços 
avançou em março, ao su-
bir 3 pontos e chegar a 92,2 
pontos. A indústria teve a 
maior queda (-1,7 ponto), 
mas continua sendo o setor 

com maior confiança (95 
pontos).

Os outros setores com 
queda na confiança foram 
comércio, que recuou 0,2 
ponto e continuou na pior 

Produção industrial cresce 
0,7% de janeiro para fevereiro

ção da produção. Já o setor 
alimentos teve seu quarto 
mês positivo de crescimento, 
acumulando no período ganho 
de 14%. Em fevereiro, os des-
taques foram a produção de 
açúcar e de carnes e aves, dois 
grupamentos importantes 
dentro do setor de alimentos”, 
disse o pesquisador do IBGE 
André Macedo.

Também tiveram altas im-
portantes os produtos far-
moquímicos e farmacêuticos 
(12,7%), os veículos automo-
tores, reboques e carrocerias 
(3,2%), a metalurgia (3,3%) 
e as bebidas (4,1%). Por 
outro lado, dez atividades 
tiveram perdas de janeiro 
para fevereiro, entre elas co-

que, produtos derivados do 
petróleo e biocombustíveis 
(-1,8%) e celulose, papel e 
produtos de papel (-3,4%), 
que causaram os principais 
impactos em fevereiro.

As quatro grandes catego-
rias econômicas da indústria 
tiveram crescimento no perí-
odo, com destaque para bens 
de capital, isto é, as máquinas 
e equipamentos usados no 
setor produtivo (1,9%). Os 
bens intermediários, isto é, 
os insumos industrializados 
usados no setor produtivo, 
tiveram alta de 1,6%. Entre 
os bens de consumo, houve 
crescimento de 1,5% nos 
semi e não duráveis e 0,5% 
nos duráveis (ABr).


