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“Quem Ama Cuida”
(Editora Petit) é o título do
novo livro do médico Amé-
rico Canhoto, que há mais
de 30 anos atua na área clí-
nica. Sua obra tem o peso
da experiência e o conheci-
mento do espiritismo, uma
vez que o autor se desdobra
para oferecer o máximo de
informações detalhadas so-
bre o tema educação. A mis-
são do autor é como ele
mesmo diz: esclarecer, con-
solar e levar a esperança.

Dentro dessa proposta
o médico auxilia o leitor a
recorrer ao evangelho co-
mo forma de intermediar a
rotina diária e administrar
as necessidades, sejam elas
do corpo, do alimento, da
educação etc. É com base
nas orientações deixadas
por Jesus Cristo que o au-
tor faz suas recomendações
e lembra que na maior par-
te das vezes, quando não
bem assimilados, eles po-
dem mais atrapalhar do
que ajudar, quando não são
acompanhados de bons
exemplos.

Numa associação lúdi-
ca ele ensina como o orga-
nismo pode responder me-
lhor às suas demandas e co-
mo isso pode se orientar às
crianças de qualquer gera-
ção. “O argumento de que
as fantasias da vida de
criança devem ser preserva-
das ao máximo gera uma le-
gião de adultos incompe-
tentes e frustrados”, diz.

■ O livro que ganhou a lista dos mais
vendidos no NY Times é promessa de
sucesso aqui também, pois conta a
trajetória do senador que disputa com
Hillary Clinton a presidência dos EUA.

■ Porque as mulheres hidratam os
cotovelos. insistem em usar roupas
difíceis de sair e ainda se estressam com
outros problemas como culpa, sexo,
estresse, clínicas de estética, entre outros?

■ Há mais de 300 anos o I Ching é o livro
mais importante de adivinhação do
mundo. Reverenciado pelos chineses como
o Clássico dos Clássicos é consultado como
fonte de antiga sabedoria

Há diversas alternativas para
auxiliareencaminhardeformapo-
sitiva as crianças e os jovens, em fa-
sedeformação.Massemdúvidaal-
guma a melhor delas é usar infor-
maçãoverdadeira.Édissoquetrata
o livro “Drogas - Guia para pais e
professores”, do psiquiatra Gusta-
vo Teixeira, de Rio Preto, que atua
na Santa Casa de Misericórdia do
Rio de Janeiro e é professor convi-
dado da Escola de Medicina Souza
Marques e da Escola de Pós-gra-
duação em Psiquiatria da PUC, do
Riode Janeiro.Ele tambémé autor
da obra “Transtornos comporta-
mentais na infância e adolescên-
cia”, ambos publicados pela edito-
ra Rúbio.

O livro traz, de forma didática,
tudo o que ele precisa saber para
orientaros filhos, e alunos, sobreos
danosqueasdrogascausamaocére-
bro,edemaneirasuscinta,maspro-
funda,esclareceoquecadaumade-

las pode provocar a título de sensa-
ção, sem meias-verdades.

Gustavo utiliza seu conheci-
mento médico e explica como é
possívelidentificarosriscosquede-
terminadoscomportamentosnain-
fância podem desencadear. Em vá-
rios trechos ele cita casos verídicos
para que com exemplos concretos
eles possam assimilar melhor a in-
formação.

De forma comovente até o psi-
quiatra relata casos em que os pais
por desinformação, acreditam que
seus filhos, estejam com distúrbios
psiquiátricos, quando na verdade
estão fazendo uso de drogas diver-
sas durante eventos sociais, consi-
derados normais, como as come-
morações esportivas, festas raves,
shows.Hácasosemqueousoocor-
reatémesmonumprimeiroencon-
tro com uma garota, para se livrar
da timidez.

Olivroédetalhadoericoemin-
formações que vão ajudar a eluci-
dar os danos que a droga fez, faz e
continuará a fazer na vida de famí-
lias se não houver empenho para
combaterasuadisseminaçãonaso-
ciedade. Uma leitura que pode
servir de reflexão e discussão
em família.

Cecília Dionizio
cecilia.dionizio@diarioweb.com.br

■ ...Jovens com baixa
auto-estima, inseguros,
tímidos, retraídos e que
não conseguem se destacar
nos estudos, nos esportes
ou nos relacionamentos
sociais são mais aptos ao
envolvimento com as
drogas. Portanto, a
identificação precoce
desses perfis psicológicos e
comportamentais será de
grande importância para a
prevenção do uso de álcool
e de outras drogas. Além
desses perfis psicológicos,
estudos também
comprovam que jovens
que apresentam
transtornos
comportamentais...
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Combate às drogas: guia para pais e professores

■ Nessa obra o autor resgata a história de
“Peter Pan”, “Alice no País das
Maravilhas” e “Um Conto de Natal”, além
de “Jack - O Estripador”. Com irreverência
ele traz de volta a magia dos contos
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