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Divulgação

Vírus. Movimento ‘Covid-19 SJC sem fome’, que arrecada alimentos e materiais de limpeza. No centro, moradora observa o movimento da varanda. À direita, aluna em ‘home school’

CONTATO CHAMADAS EM VÍDEO ESTÃO SENDO CADA VEZ MAIS USADAS, PARA CONTATO COM FAMILIARES, REUNIÕES DE TRABALHO E ATÉ AULAS

Antes ‘vilã’, tecnologia se torna
ferramenta para aproximação
Muitas vezes citada como ‘responsável’ por distanciamento entre as pessoas, tecnologia se torna uma das
peças fundamentais no período de pandemia, modificando hábitos pessoais e profissionais em todo o mundo
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

Muitas vezes sinônimo de
distanciamento, a tecnologia
hoje, em tempos de isolamento, tem feito o caminho
inverso e se tornado uma importante ferramenta de aproximação das pessoas.
Em época de quarentena,
em que o ideal é que todos fiquem em suas casas, a tecnologia, antes ‘vilã’ e responsável por um contato mais frio,
agora tem se tornado fundamental para convívio social e
profissional.
O demógrafo Leandro
Becceneri, 32 anos, mora
no prédio quase ao lado de
sua avó Angelina, 86 anos,
de origem portuguesa e que
morava em Santos até 2018.
Ela se mudou para a região
central de São José dos
Campos e vive sozinha no
apartamento. É totalmente
independente.
Com a quarentena, Angelina, que é do grupo de risco,
passou a não sair mais de
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Família. O demógrafo Leandro Becceneri e sua avó, dona Angelina

FRASE
[tecnologia] se
EE“Ela
tornou uma ferramenta
fundamental para esse
resgate familiar”.
Patrícia Maria Rebelo
Assistente Social

casa. A solução do demógrafo
foi usar a tecnologia para manter o contato diário com a avó.
“Os nossos prédios são bem
próximos, mas não nos encontramos por causa da epidemia.
Usamos vídeos pelo celular e
nos falamos todos os dias. Minha irmã também faz isso, de
Ribeirão Preto”, contou.
No sábado, a pizza também

contou com a presença da avó.
Becceneri fez pedidos para
sua casa e para a da avó, e eles
comeram juntos, conectados
pela internet. “É para tentar
aproximar mesmo, a experiência de estar perto, driblar a
distância física”, disse ele. “Alternativa muito interessante
para o momento. Ela passeava
bastante e a internet ajuda a
gente a acompanhar, combater
a solidão dela, que usa bastante a rede”, completou.
Situação semelhante é vista
no Lar São Vicente de Paulo,
em São José. Como os idosos
não podem receber visitas presenciais no período, a solução
foi pedir que familiares enviassem vídeos por celular.
Deu tão certo que os próprios velhinhos também começaram a gravar, e até participar de chamadas em vídeo.
“Pode não ter o contato físico
das visitas diárias, mas tem
contribuído muito para que
nossos idosos sintam o menos
possível esse impacto. Para
eles, a tecnologia era algo que
nunca imaginavam ter acesso.
E hoje, se torna uma ferramenta fundamental para esse
resgate familiar”, afirmou a

assistente social Patrícia Maria do Nascimento Rebelo.
EDUCAÇÃO.

Além do convívio social, o que
também tem mudado bastante
é a questão profissional. Em
isolamento, muitas pessoas
têm trabalhado em casa, no
sistema home office. E para
estudar, não é diferente.
O instituto Alpha Lumen,
uma ONG (Organização Não
Governamental) educacional
em São José, escolheu ampliar
suas atividades online para seguir atendendo os alunos.
“Ao mesmo tempo que essa
situação é uma catástrofe, é
também uma grande oportunidade. O papel da tecnologia na
mão das crianças está mudando a cabeça delas. Ao invés
de não sair das redes sociais,
agora a internet também está
sendo um outro elemento para
elas”, afirmou a educadora Nuricel Villalonga, fundadora do
Alpha Lumen.
“Nós já focamos para atividades específicas, e a estrutura
da aula muda. Por ser online,
ela precisa ser mais rica em
recursos, para integrar a garotada”, completou.
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PROTEÇÃO MÁSCARAS POSSUEM APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA SEREM USADAS FORA DE HOSPITAIS

TRÂNSITO

Designer ensina produção de máscaras

Infrações caem
57% em Aparecida

CRIATIVIDADE. Como alter-

QUARENTENA. As infrações de
trânsito caíram cerca de 57%
durante a quarentena em Aparecida. Segundo a prefeitura, os
números foram de uma média
de 520 em janeiro e fevereiro
para 219 em março.

nativa para ajudar a combater o coronavírus mesmo em
casa, a designer de moda Laura Barbosa, de São José dos
Campos, produziu uma série
de conteúdos para instruir

costureiras a produzirem máscaras de tecido para proteger
da contaminação da doença.
O modelo tem a aprovação do
Ministério da Saúde e só pode
ser usado fora de ambientes
hospitalares. Os interessados

podem aprender como confeccionar pelo vídeo e com o molde, no site de OVALE.
A máscara é feita com tecido duplo e prevê que, entre as
duas folhas de tecido, seja colocado um lenço de papel.

.

Reprodução

Prevenção. Tutorial é gratuito
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