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ELA FICOU FAMOSA APRESENTANDO A 
PREVISÃO DO TEMPO NA TV, mas decidiu 
mudar de rumo depois de uma palestra 
com o ex-vice-presidente americano Al 
Gore, na divulgação do filme Uma Verda-
de Inconveniente. “Senti uma espécie de 
chamado para atuar nesse sentido. Eu 
sou uma Jatobá! E o jatobá é a árvore que 
mais sequestra carbono da atmosfera. É a 
faxineira do ar! Existe um ditado judaico 
cristão que diz que ‘quem dá o nome faz 
o homem’, e acho que tenho essa missão 
por ser uma jatobá”, diz Rosana. A jorna-
lista decidiu entrar de cabeça no assunto, 
lendo livros e se matriculando em um 
mestrado sobre gestão e tecnologias 
ambientais. “Concluí que era preciso con-
tribuir para repensarmos o atual modelo 
econômico, calcado no consumismo exa-
gerado, e que é o grande responsável pela 
degradação ambiental e pelo fracasso das 
relações humanas”, comenta a jornalista, 
que acredita que sustentabilidade não é 
moda, é um jeito de viver. “Sustentabilida-
de é uma nova forma de estar no mundo, 
minimizando nosso rastro destrutivo, 
buscando a integração ao meio ambiente, 
para garantirmos a sobrevivência digna 
das próximas gerações.” 

Ela divulga esse estilo de vida em seu 
blog e em programas da rádio Globo. 
“São atitudes tão básicas e fáceis de 
implementar, que confesso não entender 
por que as pessoas têm tanta resistência. 
Por exemplo, o brasileiro chega a 
desperdiçar 30% do alimento e não tem 
a cultura do reaproveitamento de talos, 
bagaços, folhas, cascas. Aqui em casa, a 
meta é lixo zero. Também economizo 
energia e sou bem atenta em relação 
à água, sobretudo porque vivo em São 
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Paulo, onde a escassez é uma ameaça 
constante. E sempre que posso deixo o 
carro na garagem para realizar tarefas 
cotidianas.” Rosana também acredita que 
a conexão com a natureza é outra forma 
de ser sustentável e aplacar o desejo do 
consumismo desenfreado. “Quando 
compramos um produto, levamos para 
casa um pedaço do meio ambiente, seja 
em forma de energia ou de matéria- 
-prima. Se não passarmos a ter um estilo 
de vida mais frugal, baseado nos valores 
do ser e não do ter, vamos esgotar os 
recursos naturais e padecer. Sei que é um 
longo caminho, mas quem tem um pouco 
mais de consciência precisa repassar esses 
conceitos”, explica. 

Para conseguir manter o equilíbrio 
mesmo com tantas responsabilidades, 
Rosana pratica Ashtanga há oito anos. 
“O jornalismo muitas vezes nos expõe a 
situa ções chocantes, e se você não tem 
equilíbrio, mente tranquila, centrada e 
estável, pode entrar em um turbilhão de 
emoções negativas. O Yoga é uma forma 
de reconexão com nosso estado mais 
puro, mais poderoso. Em pouco tempo 
de prática fui sentindo uma enorme mu-
dança. Comecei a me observar melhor 
intimamente e entender o valor do poder 
interno, que é inabalável. Paralelamente, 
passei a ler muito sobre meditação e bu-
dismo. Encontrei nesse mix uma maravi-
lhosa ferramenta para o autoconhecimen-
to, para a supressão da instabilidade da 
consciência e para a busca da plenitude”, 
explica. A jornalista aproveita ainda a vis-
ta para uma reserva ambiental para pra-
ticar em casa, quando pode. Cultiva uma 
horta no quintal e medita em seu quarto 
usando um mantra da Amma.

Esta escultura do 
século 18 veio do 
Sri Lanka. Morou 
em Paris, na Bahia 
e, agora, compõe a 
minha sala de jantar. 
É linda, cravejada 
de pedras, e me 
transmite serenidade. 
Ganhei de presente 
de noivado do meu 
marido.

Adoro o quadro 
de JESUS ORTODOXO, 
que trouxe de um 
atelier de Mikonos, 
na Grécia. Ele está 
na entrada da casa 
para abençoar quem 
entra e expulsar as 
energias impuras. 

LIVROS

O PODER DO AGORA - Eckhart 
Tolle. Um dos meus livros de 
cabeceira. Traz conceitos de 
tradições espirituais para 
elaborar um guia que leva ao 
potencial interior.

QUESTÃO DE PELE 
- Rosana Jatobá. Indico meu 
livro de crônicas para mostrar 
que o tema sustentabilidade 
não precisa ser “ecochato”. 
Trato as questões de forma 
leve e, ao mesmo tempo, 
aprofundada.
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