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Fala, leitor Foto do leitor
Gostaria de parabenizar a Editora UFSM por ter 

proporcionado na tarde do dia 30/03/2017 assistirmos à excelente 
palestra “A Comunicação faz a Diferença”, ministrada com 
grandiosidade pela fonoaudióloga Carla Viegas. Foi uma tarde 
de grande aprendizado sobre a importância da comunicação nas 
suas diversas formas e demonstrações em situações do nosso 
cotidiano. Parabenizo a excelente profissional Carla Viegas por ter 
nos dado o privilégio de compartilhar do seu alto conhecimento 
conosco e pelo seu grande ato de solidariedade em ter revertido 
o ingresso da palestra em cadernos escolares, para doação em 
prol da Escola João Link Sobrinho. Tarde agradabilíssima de 
comunicação, aprendizado e solidariedade. Acredito que não 
haveria tido trio melhor que este.

Roger Rademacher
Estudante de Filosofia

Fazendo uma análise, sem conotação política e, por isso 
mesmo, posso estar errado, cheguei à conclusão de que tudo 
o que estamos assistindo no Congresso, com as reformas da 
previdência, tributária e política estão causando insatisfação a 
grande maioria do povo brasileiro. Somando-se a elas o projeto 
do abuso de autoridade e as medidas desfiguradas de combate à 
corrupção, em que o PT está de conluio com PMDB, PP, PCdoB e 
PSDB para terminarem com a Lava-Jato. Na Venezuela, Maduro 
acabou com os políticos. Aqui, os políticos querem acabar com o 
Judiciário. A minha opinião é que foi orquestrado um plano nos 
bastidores do poder de modo que, com a insatisfação popular, 
Lula se tornasse, mais uma vez, o grande libertador. Com Dilma 
não seria possível isso ocorrer. Era necessário a saída dela. 
Prestem atenção nas pesquisas. Lula começou a crescer e, a cada 
vez que o povo tem mais uma desilusão, mais ele aparece.

Luiz Roberto de Miranda
Militar da reserva do Exército

Estamos de olho

Aviso da Aneel, a agência do setor elétrico: 
as contas de luz virão com bandeira 
vermelha até o final do ano. A tarifa mais 
cara é por conta da seca em algumas 
regiões do país. 

A escolha dos locais para a colocação dos 
contêineres de lixo nem sempre segue o 
bom senso. Muitos recipientes ocupam 
quase toda a calçada, prejudicando 
pedestres e cadeirantes. Há muitos locais 
com essa problema na cidade.   

A EGR prevê, para a segunda quinzena de 
abril, a liberação de meia pista na nova 
ponte da RSC-287, em Novo Cabrais. 

O leitor Sidney Junior Gomes achou bonita a cor do céu no entardecer de 
segunda-feira e fez esta composição de cores com as luzes da Avenida Medianeira 

Este espaço também é seu. Envie sua 
fotografia para leitor@diariosm.com.br
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Espectro autista, por que um 
tema vital à humanidade?

2 de abril. Dia Mundial da condição 
autista. Santa Maria se destaca, apoiando 
esta data internacional com mais uma se-
mana intermunicipal.

Com o tema, vem com grande acerto 
questões como o apoio necessário e os 
numerosos casos que surgem. Ao mes-
mo tempo, esta alteração do neurode-
senvolvimento impulsiona cada vez mais 
pesquisas, fomentando conhecimentos, 
desde a genética, ao cérebro, à ciência 
comportamental, ao ser humano em sua 
totalidade; também nos alerta sobre o 
quão vulnerável somos em um mundo 
moderno cada vez mais afetado por po-
luentes e produtos químicos.

O apoio à condição é uma oportuni-
dade de se aproveitar habilidades que 
podem mesmo vir a beneficiar a socie-
dade. Pois, sem certas características 
do espectro autista, o próprio progresso 
tecnológico não existiria. A capacidade 
de se manter um foco contínuo, pratica-
mente obsessivo, em um assunto, e de se 
ater a detalhes, característica autística, é 
responsável pela existência das mais va-
riadas invenções.

Contudo, no autismo, devido a uma 
alteração cerebral, os neurônios mantêm 
uma fraca conexão em regiões do cérebro 
responsáveis pela interação social. A so-
brecarga de certas informações faz a pes-
soa se desligar parcialmente do mundo. 
Conforme cada caso, os sintomas podem 
ser variados, maiores ou menores. Por isso 
fala-se em espectro do autismo. Em casos 
graves, dificuldades de fala, falta extrema 
de comunicação, movimentos repetitivos 
intensos. Em outros, inteligência lógica 
e fala preservada, sendo mais ocultos os 
sintomas de estresse, hábitos repetitivos e 
dificuldades de comunicação.

Pesquisas revelam que é impossível 
compreender a condição autista, uma 
mente que processa o mundo de forma 
diferente, sem rever as razões do pró-
prio comportamento humano. De forma 
ainda insuspeitada por muitos, o apoio 
à pessoa nesta condição é um caminho 
para se compreender e ajudar o próprio 
ser humano como um todo. Que a mensa-
gem deste abril seja para todos a paz que 
clareia as mentes, trazendo-nos a ação 
correta que vem do puro entendimento.

Daniel 
Goulart de 
Almeida
Escritor e 
pesquisador. 
Portador de 
autismo
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