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EDITORA CHEFECLÁUDIA LEMOS JORNALISTA RESPONSÁVELPAULA TOQUINHO RAFAEL BORGATOPFOTOS

EXPEDIENTE

EDITORIAL

SOBRE UM ANO ANORMAL 

iver uma pandemia com
certeza foi uma expe-
riência muito inesperada,
mas  não podemos negar
que ela trouxe muitos
aprendizados e trará ainda
mais porque, afinal, vive-
mos o processo sem con-
seguirmos imaginar o que
teremos pela frente na

pós-pandemia. Nunca passou pela minha cabeça
viver o que vivemos. Esta pandemia trouxe algo
impensável e é sobre isto que ando refletindo.
Acredito que uma das lições desse momento é
saber lidar com dúvidas e incertezas, sobreviver
mesmo sem referências firmes, porque todas foram
fraturadas, assim como o mundo. O isolamento
trouxe muito sofrimento, é verdade, mas muitos
benefícios também. Pela primeira vez ficamos com
nós mesmos ou circundados pela família e esse é
um exercício e tanto. Se olhar e estar em contato
consigo mesmo, vinte e quatro horas por dia, pode
não ser fácil. Claro, depende muito de cada um, até
porque existem os que adoram a solidão. Mas nem
sempre  a solidão é uma escolha e nesse caso ela
foi uma imposição? Enfim, protegidos em casa,
aprendemos a consumir cultura para sobreviver
psicologicamente; aprendemos que  somos extre-
mamente capazes de nos reinventar e sermos resi-
lientes; a valorizar mais  a simplicidade da vida e
também aprendemos a não subestimar as doen-
ças.  Para finalizar minhas reflexões pandêmicas,
não podemos deixar de mencionar o exercício de
gratidão que a maioria passou a cultivar por quem
atuou continua atuando - talvez de forma um pouco
menos dramática,  na linha de frente ao combate
do vírus: médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares
de cozinha, de limpeza, todos aqueles que traba-
lham na área da saúde, da segurança, enfim, pro-
fissionais incansáveis que merecem reconheci-
mento e apoio. Na ausência dos familiares,  foram
eles que  seguraram a mão dos nossos entes que-
ridos. Gratidão. A alma humana foi tocada, a minha
foi tocada, sem sombra de dúvidas. Acho que agora

posso dizer que tenho uma certeza: o mundo pós-
pandemia será melhor, pois nós seremos melho-
res e é nessa certeza que quero celebrar esses 10
anos de coluna Conexão. Agora mais do que nunca
é nosso dever comemorar. A resistência e flexibili-
dade de todos, sejam em nossas vidas pessoais ou

profissionais, foram testadas ao máximo. Mas estou
certa de que a nossa força e obstinação está garan-
tindo a superação deste mais novo desafio. Quando
essa tempestade terminar, e acredito que ela este-
ja próxima do fim, teremos a perspectiva de um
mundo melhor e mais justo.

V

| FICHA TÉCNICA |
Fotografia: Rafael Borgatto

Filme: Rafael Porto

Looks: Heaven Store

Sandálias: Arezzo

Assessórios: Gaev

Beleza: Ton Lima

Direção: Paulo Alwes

Assessoria: Mood Press
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CONVERSA

A PANDEMIA    

stamos chegando ao fim de
um difícil período da histó-
ria desta geração. Apesar
do desejo mórbido de
alguns em tentar prolongar
o medo e o obscurantismo,
o pior desta doença já pas-
sou. Lentamente, seguimos
voltando ao normal. Em
momentos assim, após

enfrentarmos um problema, começamos a anali-
sar retrospectivamente os acontecimentos para
aprendermos com a oportunidade e seguirmos
evoluindo. O problema foi grande e são inúmeros
os aprendizados.

Lidar com esta epidemia não foi fácil, nem indolor.
Todavia, tratar a doença não foi o maior desafio. Foi
o mais engrandecedor, pois tivemos a oportunidade
de salvar vidas, conhecer histórias, tocar almas.
Compreendemos ainda mais o corpo humano, evo-
luímos ainda mais os tratamentos possíveis, amplia-
mos ainda mais o amor ao próximo. Reforçamos nossa
missão de curar, cuidar e consolar. Evoluímos.

Muitos médicos, enfermeiros e os outros profis-
sionais de saúde tratam diariamente traumas, cân-
cer, infecções e outras doenças muitos mais com-

plexas, muito mais letais, muito mais agonizantes.
Fomos treinados e estamos acostumados a enfren-
tar doenças, dor e sofrimento; muitas vezes mais
graves que esta virose. Muito mais frequentes e cau-
sando muito mais mortes. É o nosso ofício. São as
batalhas que escolhemos travar e é o que amamos
fazer. Não é um estorvo. São os problemas fora dos
leitos dos hospitais que nos afligem. A falta de estru-
tura para o atendimento dos mais pobres (a maio-
ria da população), as decisões equivocadas dos buro-
cratas que desconhecem as consequências do que
deliberam, a corrupção que suga os parcos recur-
sos e, principalmente, a desinformação.

Testemunhamos concidadãos sem conseguir aten-
dimento mínimo adequado, famílias afastadas dos
seus entes, mortes solitárias e enterros vazios, abuso
de preços de materiais e medicamentos em até mais
de mil porcento, roubo de dinheiro público que ser-
viria para salvar vidas, crianças longe da escola por
tempo demais, pânico, loucura e burrice.

A ignorância sempre foi um grande inimigo dos
que cuidam da saúde. Por isso, esclarecer, orientar
e educar são ações básicas dos médicos desde os
primórdios, pois, mais que tratar os doentes, atua-
mos educando os sadios para que não adoeçam.
Como diz o ditado popular: “é melhor prevenir que

remediar”. Ensinamos que fumar mata, que engor-
dar destrói, que irresponsabilidade no trânsito alei-
ja. Grande parte não aprende e continuamos com-
batendo enfermidades evitáveis. Nesta pandemia
não foi diferente. Sofremos com a incapacidade da
maioria de compreender corretamente todas as
informações, a arrogância de muitos de não acei-
tar seu desconhecimento, a burrice de falsos cien-
tistas e a canalhice de tantos em manipular infor-
mações e pessoas. O pânico implantado foi e tem
sido a maior adversidade. Suas consequências foram
e continuarão sendo devastadoras.

Agora, seguimos tratando ainda dos poucos novos
doentes deste vírus, mas lutando para salvar a vida
dos muitos outros com outras doenças. Um gran-
de número deles com agravamento da sua condi-
ção, outros tantos com perda da possibilidade de
cura. Até o momento, menos de 160 mil brasileiros
morreram com o vírus, não necessariamente dele.
Por ano, mais de 200 mil morrem de câncer, quase
300 mil do coração. A nossa guerra nunca acaba.
As vidas que salvamos recarregam nossas energias.
Vamos em frente.

Rilton Morais   | Neurocirurgião
Diretor Técnico do Hospital de Cirurgia

E

RELATOS
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DEPOIMENTOS

O QUE VOCÊ APRENDEU
COM A PANDEMIA  

Enquanto buscamos nos adaptar à uma nova realidade causada pela pan-
demia,  fomos percebemos que não existia uma  fórmula  mágica e cada
um encarou de uma forma essa fase tão conturbada e ao mesmo tempo
tão  cheia de lições e algumas mudanças como comprovamos em  vários
depoimentos nas redes sociais. Há os que dizem terem se tornado mais

pacientes, mais empáticos e até quem queira sair desta para um novo esti-
lo de vida. Parceiros, amigos e leitores da coluna nestes 10 anos, aceita-
ram o nosso convite para falar sobre o que esse momento proporcionou
para elas e  seus familiares. Quais lições elas foram capazes de extrair, o
que aprenderam com  o isolamento e vão  levar para a vida toda?

enfermeira e empresária
SUERDA BARRETO |

“Na verdade essa quarentena veio reforçar o
quanto precisamos ser solidários, tolerantes,
equilibrados, ter paciência e serenidade, agora
mais do que nunca, para que a gente possa  sair
de tudo isso com um novo olhar e melhores. O
momento que vivemos foi  muito importante
para repensarmos em nossas prioridades e dar
valor ao que realmente nos importa, é tempo
de se conectar consigo mesmo, com nossas cren-
ças e valores para que, a cada dia, possamos
ser um ser humano melhor!”

empresário
ADALTO ARAGÃO  |

“Acredito que aprendi duas lições valiosas. A primeira
remete a disciplina, porque hoje não há "falta de tempo"
para exercitar obrigações/planos/metas que sempre dei-
xamos de lado, e a segunda é mais profunda, porque trata
da capacidade de nos redescobrirmos constantemente.
A pandemia mostrou que há situações repentinas que
mudam o cenário de muitas coisas na nossa vida, e a
famosa habilidade de adaptar-se rapidamente as trans-
formações do mundo, nunca se mostrou tão necessária.”

arquiteta e empreendedora
MICHELE GOIS   |

Arquiteta há 15 anos, me vi no ócio, fazendo apenas
tarefas domésticas, cozinhando todos os dias em casa,
coisa que não tinha hábito, pois tinha uma vida agitada
e sem tempo para nada, quando despertou a ideia da
D’Casa, comida caseira, e afetiva para os que também
estavam em casa e querendo o aconchego da comida
caseira, despertei um dom, que sempre amei, preenchi
meu tempo, e surgiu um novo negócio em minha vida.
Amando a cozinha cada dia mais, tanto que hoje, além
dos pratos do final de semana, transformou-se em mar-
mitaria D’Casa Aju. Acho que sempre é importante apro-
veitar as oportunidades que a vida nos dá. Então a lição
que aprendi e vou levar para a vida, é que a gente pode e
deve se reinventar, sempre! Parabéns Paulinha pelos 10
anos de lindo trabalho que você faz!"
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DEPOIMENTOS

O QUE VOCÊ APRENDEU
COM A PANDEMIA  

designer de interior e futura arquiteta
ISADORA SOBRAL  |

"Mais do que nunca, o isolamento social me fez apreciar
o momento presente. O que temos de mais precioso é o
“aqui e agora”. Ressignifiquei meus comportamentos e
hoje eu evito ao máximo reclamar e julgar. Eu agradeço
por ter saúde e pelas pessoas que eu amo estarem com
saúde. Incorporei alguns hábitos saudáveis à minha roti-
na, passei a consumir menos bebidas alcoólicas e indus-
trializados, porém, a meditação foi, sem dúvidas, a gran-
de descoberta para a minha vida e que levarei para sem-
pre. Minha ansiedade diminuiu e entre buscar perguntas
ou respostas, passei a focar na solução".

fonoaudióloga
CONCEIÇÃO ALVELOS  |

"A quarentena se iniciou no último mês da gestação tão
sonhada da minha primeira filha e veio acompanhada
do medo e desejo enormes de proteger uma vida frágil
que crescia no meu ventre. Um misto de sentimentos e
uma gangorra emocional. Isolamento total e incertezas.
Tristeza e gratidão. Angústia e muita Fé. Maternar em meio
à pandemia está longe de ser algo fácil, mas, as marcas
que 2020 deixa são as mais belas cicatrizes (visíveis e invi-
síveis) que contam a nossa história. Nunca me perguntei
o “porquê” mas sim “para que?”. Aceitei que essa era a
nossa história e isso me fez encarar com mais leveza esse
processo. Alimentava a minha Fé com muita oração e
uma rede de apoio online que deixava meu coração minús-
culo mas preenchido de muito amor. O tempo foi pas-
sando e senti na pele que o amor não é contato físico, mas
sim presença ainda que à distância". 

empresária
ÉRICA MITIDIERI  |

"Aprendi a lição mais importante, que o momento presente é
extremamente valioso. Temos que valorizar cada vez mais as pes-
soas que amamos : família, amigos. Vivemos pensando no dia
de amanhã, na próxima sexta-feira, na viagem que faremos em
breve, nas tão merecidas férias e, assim, o dia de hoje simples-
mente evapora. Então tudo isso me fez ver que viver o dia de HOJE
é o que temos de mais importante. Viver em Sua plenitude o Hoje.."

jornalista e advogado
PEDRITO BARRETO  |

"Nesses tempos difíceis, de "quarentena", percebi o que sempre eu
tinha certeza, mas agora com muito mais intensidade: O Amor é
Tudo! As pessoas precisam ser mais participativas, mais humanas,
menos egoístas! Devemos valorizar a quem nos ama, a todos que
estão em volta de nós! As agressões do homem precisam dar lugar
ao amor, como disse anteriormente... O Amor é Tudo!"

EMPREENDER



12

13
| 

CO
RR

EI
O 

DE
 S

ER
GI

PE
  |

 E
SP

EC
IA

L 
CO

NE
XÃ

O 
10

 A
NO

S 
PO

R 
PA

UL
A 

TO
QU

IN
HO

 |
 

12

13



12

13|  CORREIO DE SERGIPE  | ESPECIAL CONEXÃO 10 ANOS POR PAULA TOQUINHO  



| 
CO

RR
EI

O 
DE

 S
ER

GI
PE

  |
 E

SP
EC

IA
L 

CO
NE

XÃ
O 

10
 A

NO
S 

PO
R 

PA
UL

A 
TO

QU
IN

HO
 |

 

14 11

DEPOIMENTOSEMPREENDER

REINVENÇÃO

ara a maioria de nós, a pan-
demia do novo coronavírus
representou uma circuns-
tância completamente sem
precedentes, assim como a
mudança de rotina provo-
cada por ela. Nenhum even-
to na história recente nos
afetou tão profunda e ampla-
mente. A pandemia não ape-

nas recordou a  nossa fragilidade física, mas também
prejudicou a segurança econômica, virou nosso coti-
diano de pernas para o ar, destruiu nossos planos e
nos isolou de amigos. Mas não se pode negar que
ela também fez muita gente se reinventar, inovar no
mercado  de trabalho ou criar estratégias para se reer-
guer. E um exemplo de  superação, criatividade e
força de vontade para ir à luta em um momento tão
conturbado vivido por todos, é  a sergipana Karine
Vasconcelos, que viajou para a Austrália em busca
de realizar um sonho de adolescente e curtir as férias
junto com o namorado, o fotografo Fábio Fontes,
que também é sergipano, mas  mora na Austrália há
alguns anos. Karine chegou em Sidney  no inicio de

março e foi  surpreendida com  a pandemia, os voos
para o Brasil foram cancelados, as fronteiras foram
fechadas, mas até então ela acreditava que logo aqui-
lo ia passar e  poderia curtir suas férias e retornar para
o Brasil.  "Não viajei pensando em  ficar por aqui, não
tinha finalizado meus compromissos em Aracaju,
mas procurei não entrar em desespero e encontrar
uma saída naquele momento tão complicado.
Conversei com meus pais em primeiro lugar e em
seguida falei com meu chefe, que  se mostrou bas-
tante compreensivo. Enfim, decidi ficar e aproveitar
essa oportunidade que a vida estava me dando e o
primeiro passo foi me matricular  em um curso de
inglês,  estou me aprimorando na língua, o que já era
um sonho antigo", esclarece.

Embora tivesse algumas economias, Karine conta
que para ela que sempre trabalhou, apenas estudar
não era o suficiente e foi aí que em  uma tarde des-
pretensiosa ela resolveu  fazer um bolo para o  namo-
rado,  o detalhe é que ela mal sabia fritar um ovo.
"Lembro que quando ligue pra minha mãe - que é
muito talentosa na cozinha - e perguntei a ela como
fazia bolo, ela sorriu e falou: ' está vendo aí? eu sem-
pre quis te ensinar , mas você achou que nunca ia

precisar  e  com toda paciência e doçura que lhe é
peculiar, Dona Esther me ensinou  todo o passo a
passo. A partir daquele momento percebi que além
de ter gostado da experiência fui surpreendida com
um retorno muito positivo das pessoas que experi-
mentaram o bolo, afinal,  apenas a opinião de Fábio
não contava, já que ele é meu namorado ( rs ),  e foi
aí que eu enxerguei  ali uma oportunidade, uma fonte
de renda", explica Karine.

Agora, Karine se divide entre as aulas de inglês e a
cozinha, inclusive ela criou uma conta no Instagram
para divulgar seu trabalho, que tem feito o maior
sucesso não somente entre os australianos, mas tam-
bém com os  brasileiros que por lá residem. "Pretendo
continuar estudando e me aperfeiçoando profissio-
nalmente em minha área.  É claro que sinto muito
saudade do Brasil, principalmente de minha família
e meus amigos, mas a Austrália é um país seguro e
cheio de oportunidades e eu costumo agarra as opor-
tunidades e acreditar que sempre existe  uma saída.
Enquanto alguns reclamam do vento, outros ajus-
tam as velas. Eu nunca reclamei... Estou aqui seguin-
do os novos caminhos que se abrem e acredito que
recomeços são sempre bem vindos". 

P
Inspire-se no relato da sergipana Karine Vasconcelos que precisou mudar 

de rota para enfrentar os desafios trazidos pela Covid-19
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RELATOS

QUAIS SEUS PLANOS

O mundo pós-pandemia será diferente, isso todos já sabe-
mos.  Vivemos num ritmo mais lento, nós isolamos, tivemos
de nos reinventar, buscar novas alternativas de trabalho.   E
embora a vida esteja voltando ao normal, a pandemia ainda
não acabou e ainda vivemos sonhando com a ideia de  que
tudo volte, ao menos, próximo da realidade vivida  até feve-
reiro de 2020 . E  essa espera é  de certa forma   impulsio-
nadora de desejos, projetos, mudanças, reviravoltas e cria-
ções que podem ou não vir a ser concretizados, mas é essen-
cial para a sanidade.  E o  meu convite para você é para pen-
sarmos nas mudanças mais profundas, naquelas transfor-
mações que devem moldar a realidade à nossa volta e, claro,
as nossas vidas depois que o novo coronavírus  enfim nos
deixar. E alguns amigos nos deram a honra de compartilhar
conosco  quais são os seus planos pós-pandemia. Confira:

jornalista
MÁRCIO ROCHA  |

"Conexão é minha leitura obrigatória em todos os
dias, pois me mantenho atualizado com as últimas
novidades da sociedade e também fico sabendo de
muitas das tendências hypes do que tá acontecen-
do. E o hype é continuar lendo a amada amiga Paula
Toquinho, sempre conectada, aproximando as pes-
soas do jornal, aproximando o meio de comunica-
ção mais confiável, das pessoas. Estamos passando
pela pandemia, muitos problemas surgiram, mas
irão passar junto com a pandemia. E com isso, cria-
mos uma Conexão com a renovação em nossas vidas.
O momento agora é de conectar com nosso filhinho
que vai chegar, viver a nova fase, aumentando a
família que Lays e eu formando. O principal plano é
manter ainda mais Conexão com a vida! "

deputado federal e empresário
LAÉRCIO OLIVEIRA  |

"Passar por essa pandemia não tem sido nada
fácil. Nosso estado está sofrendo com os proble-
mas que a doença deixou em vários aspectos, mas
acredito que o pior já passou. Agora é hora de
renovar, fortalecer e viver com mais intensidade,
todos nós as nossas vidas. Saímos diferentes depois
de enfrentar essa doença, e para isso temos que
valorizar muito mais a nossa vida. A doença vai
passar, pois dias melhores estão vindo. Viveremos
um tempo mais próspero, com mais emprego,
mais trabalho para as pessoas, melhoramento
na vida de todos. Aprendemos a ter um novo viver,
mas acima de tudo, a viver melhor"

coronel
CARLOS ROLEMBERG  |

"Quero parabenizar inicialmente a competen-
te jornalista Paula Toquinho através do Caderno
Conexão pela passagem da primeira década de
existência, abrilhantando a sociedade sergipana
com as mais diversas informações e amenidades,
tornando prazerosa a leitura e o conhecimento
dos acontecimentos sociais, assim, vida longa ao
“Conexão”. Creio que o mais importante no perío-
do pós-pandemia é continuar firme no propósi-
to de reconhecer os grandiosos feitos do “Nosso
Salvador Jesus Cristo” pelo Dom da Vida, dádiva
do Criador por ter-me dado a resiliência, junta-
mente com a família de atravessar um tempo tão
conturbado da história com perdas irreparáveis,
como também, voltar aos tempos da normali-
dade, podendo conversar, interagir, viajar, prati-
car esportes como a corrida de rua, ir ao cinema
e tantas outras coisas, sem o sentimento de poder
ser contaminado ou até involuntariamente con-
taminar alguém, o quê será uma grandiosa vitó-
ria não somente para mim, mas para todos os
semelhantes".
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CONVERSA RELATOS

QUAIS SEUS PLANOS

jornalista
MARCELA NABUCO  |

"Depois do tratamento do câncer, aprendi a viver
mais a oportunidade do hoje e planejar menos o
futuro, mas quando questionada quais os meus pla-
nos pós-pandemia, três são certeiros: o primeiro é
agradecer a oportunidade de continuar viva e ao
lado dos meus, o segundo é juntar os amigos em
uma viagem de praia com pé na areia e água sal-
gada pra acal(mar) a alma e o terceiro é ir a uma
boa roda de samba. Simples e vitais!"

empresária
ROBERTA MONTEIRO ALVES  |

"Todos sabemos que a pandemia mudou a vida das
pessoas no mundo inteiro, a questão é o quão dura-
douras serão essas mudanças. E não estou falando
apenas dos hábitos de higiene, mas sim de senti-
mentos, lições e estilo de vida. Espero que, passado
tudo isso, eu possa me manter grata por tudo que
vi, vivi e aprendi".

jornalista, apresentador, repórter e
assessor de imprensa

RODRIGO ALVES  |

“O trabalho na pandemia triplicou, como pro-
fissional da comunicação e do marketing tive que
descobrir como suprir as demandas desses novos
tempos, e deu certo! Só posso agradecer a Deus
pelas oportunidades. Quando a tão sonhada
vacina chegar vou à São Paulo terminar minha
pós-graduação em Marketing, já estou com via-
gem comprada para descansar no Resort Vila
Galé em Touros- Rio Grande do Norte, que na
data receberá Claudia Leitte que fará um show
para os hóspedes e tenho certeza vai ser incrível!
(risos). Também tenho um projeto bem bacana
no Rio de Janeiro, lá o investimento é para meu
trabalho como apresentador, estou ansioso para
que tudo se concretize logo.  Viva Paula Toquinho
e seu prestigiado espaço Conexão!"

proprietários do Pesthana Delivery
ANDRÉ E DENISE PESTHANA  |

"Irônico ter que falar que o ano mais difícil de
todos que já vivemos, foi para nós um ano de rea-
lizações. Nosso delivery ganhou um novo espaço
e melhor estrutura para atendermos melhor os
nossos clientes, geramos mais empregos, aumen-
to nas vendas, mas apesar de tudo isso não tínha-
mos motivos para comemorar. O nosso grito de
felicidade ficou contido diante de tanta dor e difi-
culdade que víamos muitos passar. Para o futuro
à única certeza é que continuaremos à trabalhar
com muito amor, dedicação e gratidão aos nos-
sos CLIENTES. A você Paulinha, nossa eterna gra-
tidão e desejo de muito mais SUCESSO. Não é a
toa que assina essa coluna há uma década,  somen-
te com muita competência e profissionalismo se
chega tão longe. Parabéns".
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MARCELLE  CRISTINNE

RELATOS

QUAIS SEUS PLANOS

advogado e Presidente do Detran/SE
ABNER MELO  |

"A pandemia trouxe muitas reflexões para todos. Profissionalmente,
como diretor-presidente de uma autarquia como o Detran/SE, vi a
responsabilidade que o cargo traz sobre a vida de muitas pessoas,
uma vez que o atendimento não foi suspenso e todo o funciona-
mento teve que ser repensado para garantir a segurança e higiene
para servidores e público. Na vida pessoal, a pandemia mostrou a
importância de estar perto da família, dos amigos, enfim ! Trouxe
à tona uma nova realidade, em que fica claro que todos somos
iguais e que a vida é bela e passageira. Diante disso, assim como
muitas pessoas, precisei repensar a forma de enxergar a vida e os
projetos para o futuro, colocando sempre a família e o amor ao pró-
ximo à frente de todas as nossas decisões". 

arquiteta
LIGIA CORREIA  |

empresário
SÉRGIO SMITH |

A quarentena nos trouxe algo valioso em nosso relacio-
namento: muito mais união e compreensão. Estamos mais
juntos e conhecendo o universo um do outro  profundamente
e com amor. A ansiedade é grande para  que a pandemia
acabe, para que assim possamos voltar a fazer o que mais
gostamos juntos que é viajar, além de colecionar mais momen-
tos juntos tanto no lado profissional quanto pessoal.

jornalista
TIRZAH BRAGA   |

'Eu tinha muitos planos para 2020, porém,
com a pandemia foi impossível realizá-los
e talvez por isso eu não esteja fazendo pla-
nos para quando tudo passar. Aprendi que
devemos ter mais paciência com o que o
universo nos prepara, sem muitos planos
e desejos. Entretanto, no pós-pandemia,
quero muito relaxar e uma viagem cairia
bem. Acredito que é uma maneira de se
energizar e se conectar com o novo momen-
to pelo qual todos nós estaremos passan-
do. Para o resto, vou continuar focando no
trabalho e na saúde, e esperando o que o
destino nos reserva". 

AMÁLIA ROEDER E
DJ VERSIANNI  |

"Quais são nossos planos pós-pandemia?
Curiosamente, essa pergunta me fez pensar
que antes todos os nossos planos eram muito
nossos, não considerávamos terceiros, a pre-
sença ou interação com outras pessoas, onde
quer que fossemos. Isso mudou completa-
mente. Seja quais forem nossos planos, eles
serão balizados por saber onde queremos
estar e com quem poderemos estar. A pan-
demia nos deu a certeza de que a vida só se
realiza quando estamos todos juntos, ainda
que estranhos em nossa volta, mesmo que
cada um em seu momento pessoal. Por isso,
nossos melhores planos pós-pandemia serão:
viver e saborear cada minutinho, onde quer
que seja e com quem mereça!"



2

| 
CO

RR
EI

O 
DE

 S
ER

GI
PE

  |
 E

SP
EC

IA
L 

CO
NE

XÃ
O 

10
 A

NO
S 

PO
R 

PA
UL

A 
TO

QU
IN

HO
 |

 

23

CLÁUDIA LEMOS PAULA TOQUINHO FOTOS

EDITORIAL
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