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Visão de Futuro: É a Hora de Retornarmos a Vida
 
Aproximadamente 18 meses de pandemia passaram. Refletindo 
desse período, concluímos que economia e saúde
sobrevive sem a outra. Infelizmente
vítimas que todo dia ainda cresce, agora em números menores, mas que o total reflete a falta de 
sintonia que houve no manejo, em nosso 
 
Na psicanálise, é comum encontrarmos explicações para as fases do luto
Kübler-Ross, e erroneamente interpretada nesta pandemia
vilões para esconder a deficiência causada por 
 
Meses e meses de fechamento e restrições criaram uma outra pandemia
CNPJs em todo o Brasil. Apesar dos esforços d
suportar a queda das vendas e 
totalitária do “fique em casa”, gerando pavor e retirando a autonomia das pessoas
 
Se voltarmos no tempo, veremos que a testagem em massa e isolamentos dos “clusters” era 
inexistente. A distopia de políticas para o manejo e tratamento aliada a politização de uma doença 
ainda desconhecida, onde vários atores pareciam querer se beneficiar
para salvar vidas e empregos, criou o cenário perfeito para o caos. Lembrando que nos
de saúde já estava caótico há anos. 
 
No meio desta “torre babelesca” a ideia de que o vírus circulava só no 
indústrias, escolas e no comércio
faziam que os pensadores mais renomados 
 
A culpa inicialmente dada ao com
nesse período de COVID: a pandemia da desinformação, 
 
Mas é tempo de esperança, de voltar a sonhar e retornarmos a vida plena. O avanço da vacinação 
mostra que estamos no caminho certo. 
liberações ainda estagnadas e abrindo cada vez mais as portas do futuro.  Ficar em casa nã
opção inteligente. O ficar em casa significa retroceder em tudo o que apreendemos nestes 18 
meses e decretar a morte de maior número
não aparecem com o mesmo destaque na mídia, mas 
esta pandemia escreveu na humanidade.
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Aproximadamente 18 meses de pandemia passaram. Refletindo sobre todos os acontecimentos 
concluímos que economia e saúde nunca deveriam ficar dissociada

sobrevive sem a outra. Infelizmente, não foi o que vivenciamos. O resultado está no número de 
vítimas que todo dia ainda cresce, agora em números menores, mas que o total reflete a falta de 
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vilões para esconder a deficiência causada por anos de má gestão na área da saúde.  

Meses e meses de fechamento e restrições criaram uma outra pandemia: o óbito de milhares de 
CNPJs em todo o Brasil. Apesar dos esforços dos empreendedores, muitos não conseguiram 
suportar a queda das vendas e o silêncio de sua lojas, fora a campanha midiática quase que 

fique em casa”, gerando pavor e retirando a autonomia das pessoas

veremos que a testagem em massa e isolamentos dos “clusters” era 
de políticas para o manejo e tratamento aliada a politização de uma doença 

ainda desconhecida, onde vários atores pareciam querer se beneficiar ao invés de
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rcio, e não nos aglomerados ônibus e trens 

adores mais renomados se remexessem em suas lápides agora silenciosas.

A culpa inicialmente dada ao comércio e indústria revelou a existência de uma outra pandemia 
a pandemia da desinformação, que foi avassaladora. 

esperança, de voltar a sonhar e retornarmos a vida plena. O avanço da vacinação 
mostra que estamos no caminho certo. Precisamos retomar as atividades
liberações ainda estagnadas e abrindo cada vez mais as portas do futuro.  Ficar em casa nã

ficar em casa significa retroceder em tudo o que apreendemos nestes 18 
de maior número de CPFs e CNPJs. Estes últimos (CNPJs),

com o mesmo destaque na mídia, mas aumentam ainda mais a história trágica que 
esta pandemia escreveu na humanidade. 

 
LUCIANO ZUFFO 

Nucleado do Núcleo da Saúde da CICS Canoas 

todos os acontecimentos 
nunca deveriam ficar dissociadas. Uma não 

não foi o que vivenciamos. O resultado está no número de 
vítimas que todo dia ainda cresce, agora em números menores, mas que o total reflete a falta de 

descritas por Elisabeth 
onde a todo custo se procuraram 

anos de má gestão na área da saúde.   

o óbito de milhares de 
muitos não conseguiram 

campanha midiática quase que 
fique em casa”, gerando pavor e retirando a autonomia das pessoas.  

veremos que a testagem em massa e isolamentos dos “clusters” era 
de políticas para o manejo e tratamento aliada a politização de uma doença 

ao invés de realmente agir 
, criou o cenário perfeito para o caos. Lembrando que nosso sistema 

horário comercial”, nas 
e não nos aglomerados ônibus e trens das grandes cidades, 

remexessem em suas lápides agora silenciosas. 

rcio e indústria revelou a existência de uma outra pandemia 
foi avassaladora.  

esperança, de voltar a sonhar e retornarmos a vida plena. O avanço da vacinação 
recisamos retomar as atividades, acelerando as 

liberações ainda estagnadas e abrindo cada vez mais as portas do futuro.  Ficar em casa não é uma 
ficar em casa significa retroceder em tudo o que apreendemos nestes 18 

últimos (CNPJs), infelizmente, 
ainda mais a história trágica que 


