
Instituto
Buko
Kaesemodel
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020



Em 2007, o empresário Buko Kaesemodel fundou 
um instituto com o objetivo de proporcionar apoio e 
inclusão social à comunidade através dos projetos 
desenvolvidos por ele.

O Instituto, que levava em seu nome uma homenagem ao filho Lico Kaesemodel, 
foi uma maneira de concretizar todo o trabalho social que a família Kaesemodel já 
vinha desenvolvendo ao longo de várias gerações.

Em todos esses anos de história, o Instituto realizou várias ações em benefício da 
sociedade, principalmente com o Projeto Eu Digo X, trabalhando a cada ano em 
uma escala maior e com atividades cada vez robustas.

Agora, 13 anos depois de sua fundação, chegou a hora de homenagearmos 
aquele que sonhou e concretizou o Instituto, aquele que se dedicou a transformar 
a vida de famílias e crianças com seu apoio e que continua sua caminhada sempre 
pensando no próximo.

Apresentamos nossa singela homenagem ao Buko Kaesemodel através da 
reformulação da identidade visual, com uma marca atual, afetiva, que transmite 
valores como amor, união, otimismo e tradição.

Conheça a seguir, as ações realizadas pelo Instituto em 2020.
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O Instituto Buko Kaesemodel é uma entidade sem 
fins lucrativos que tem por objetivo promover 
ações beneficentes relacionadas à assistência
social, saúde, educação e meio ambiente.

Nossa visão de futuro é contribuir com a construção de uma 
sociedade menos desigual, possibilitando a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas, baseando-se pelo respeito à vida, solidariedade e ética.

Trabalhamos para proporcionar apoio e inclusão social à comunidade 
através dos projetos desenvolvidos, e seguimos nosso trabalho baseados em 
nossos pilares:

MISSÃO

VISÃO

VALORES

Desenvolver, executar e patrocinar projetos de 
assistência social, cultura e esportes de forma 
gratuita, continuada e planejada.

Ser referência na transmissão de conhecimento e 
informação, sendo reconhecido pelo sucesso dos 
projetos implantados, motivando e conquistando 
novos parceiros.

Responsabilidade social, Ética, Inclusão, Moralidade, 
Cidadania, Legalidade, Eficiência.
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Síndrome do 
X Frágil
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A Síndrome do X Frágil é uma condição genética 
que afeta o desenvolvimento intelectual, a fala e o 
comportamento.

Ela é a causa hereditária mais comum de deficiência intelectual, 
manifesta-se tanto em homens quanto em mulheres e pode afetar vários 
indivíduos de uma família.

O projeto foi criado para difundir informações sobre 
a Síndrome do X Frágil, ampliando o conhecimento 
e sensibilizando a população para a causa. 

Promovemos o apoio e auxílio nos processos de prevenção, rastreamento,
diagnóstico, educação, inclusão social e amparo legal juntos às famílias
cadastradas no projeto, pleiteando parcerias com a sociedade pública e privada.

Atualmente o Projeto Eu Digo X possui mais de 1.000 famílias cadastradas 
de todas as regiões do país, das quais, grande parte ainda aguarda para a 
realização do exame diagnóstico da Síndrome do X Frágil.

 PROJETO EU DIGO X
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Congressos



09&10
DE JANEIRO

CONGRESSO 
INTERNACIONAL 

DE AUTISMO
SALVADOR, BAHIA

O evento realizado em Salvador, contou com a abordagem 
de especialistas do mundo todo, os quais trouxeram luz ao 
importante debate referente ao universo do autismo.

Um dos palestrantes foi o renomado Dr. Carlos Gadia, Diretor 
Associado do Dan Marino Center, Miami Children’s Hospital.

O Projeto Eu Digo X marcou presença no congresso através da 
participação do Dr. Roberto Herai, pesquisador voluntário do 
Instituto Lico Kaesemodel.

A nossa participação nestes eventos é importantíssima para 
estarmos sempre alinhados à missão de transmitir informações 
de forma clara e acessível para todos, de acordo com as mais 
recentes pesquisas, estudos e debates do Transtorno do 
Espectro do Autismo.

29- 31
DE AGOSTO

1º CONGRESSO 
ARAUCÁRIA DE 

AUTISMO
E CIÊNCIAS

EVENTO ONLINE

A Associação Kasa do Autista (AKA) promoveu o 1º 
Congresso Araucária de Autismo & Ciência, evento 
organizado e realizado virtualmente.

A Gestora do Instituto Lico Kaesemodel, Luz María 
Romero, ministrou no dia 29 uma palestra abordando 
o tema “X Frágil & Autismo”.

A palestra obteve número expressivo de interações, 
chegando a 1.100 participantes.

Nicolas Brito e 
Dr. Roberto Herai

Dr. Carlos Gadia e 
Dr. Roberto Herai
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Fórum



Fórum de Políticas Públicas para 
mulheres com Deficiência

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 202011

A gestora do Instituto Lico Kaesemodel, participou do Fórum de Políticas 
Públicas para Mulheres com Deficiência em Brasília, a convite da Secretaria 
Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, do Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos Humanos.

O objetivo desse evento foi debater com a sociedade civil acerca de temas 
relevantes para esse segmento social, com o intuito de buscar a construção 
conjunta de políticas públicas que atendam às necessidades das Mulheres 
com Deficiência e ajudem na promoção e na inclusão plena na sociedade.

06 DE MARÇO DE 2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 202011



Lives
Um ano tão difícil como 2020 só poderia 
nos deixar muitas lições, tendo em vista 
um mundo melhor, mais inclusivo e com 
mais igualdade.
Em meio a tantas mudanças repentinas, o foco do Instituto 
foi o de levar o máximo de informação, conforto e presença à 
todas as nossas famílias.

Com isso, durante todo o ano que passou, realizamos 
lives nas redes sociais do Instituto, com temas variados e 
de utilidade  pública, trazendo sempre como premissa,
conteúdos  relevantes.



CLIQUE
PARA

ASSISTIR

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 202013

A RELAÇÃO DA SÍNDROME 
DO X FRÁGIL COM O TEA

Com o tema “A relação da Síndrome do X Frágil com o TEA”, 
a psicóloga e gestora do Instituto Lico Kaesemodel, Luz 
Maria Romero esclareceu várias dúvidas sobre a importância do 
diagnóstico, quais as terapias, medicamentos e dicas de rotina mais 
adequadas a um X Frágil.

Promovida em conjunto com o profissional Moisés Teixeira, nossa 
live contou com a participação de várias famílias X Frágil.

X FRÁGIL, CONHEÇA ESSA SÍNDROME

Em mais uma live super informativa, a especialista em 
desenvolvimento pessoal Luciana Remigio trouxe seu relato 
de como foi a descoberta, depois de adulta, do diagnóstico 
positivo para a Síndrome do X Frágil.

Com a participação da gestora do Instituto Lico Kaesemodel, Luz 
Maria Romero, foram abordados diversos temas em relação a 
Síndrome do X Frágil, como a importância do diagnóstico corre-
to, quais são as características da pré-mutação e como se dá a 
herança genética nesses casos.

18 DE JUNHO DE 2020

24 DE JUNHO DE 2020

CLIQUE
PARA
ASSISTIR

273 VISUALIZAÇÕES

360 VISUALIZAÇÕES
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https://www.instagram.com/tv/CB1rTYhlwaA/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CBmT13yl1fw/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CB1rTYhlwaA/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CBmT13yl1fw/?utm_source=ig_web_copy_link
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CLIQUE
PARA
ASSISTIR

A SÍNDROME DO X FRÁGIL EM 
TEMPOS DE PANDEMIA

Nossa live contou com a participação de um profissional de 
peso na área da medicina genética, o Dr. Rui Pilotto. O 
renomado mestre e doutor em genética, é Coordenador 
Nacional da Coordenadoria Cientifica da Federação Nacional 
das Apaes e Professor Associado na UFPR no Departamento 
de Genética e conversou com nossa gestora, Luz María 
Romero.

Dr. Rui é voluntário no Instituto Lico Kaesemodel e presta 
esclarecimentos e fornece orientações quando solicitado.

08 DE JULHO DE 2020

319 VISUALIZAÇÕES

ALFABETIZAÇÃO EM CRIANÇAS COM
SÍNDROME DO X FRÁGIL

O Projeto Eu Digo X contou com a presença da neuropsicopedagoga
clínica Dra. Débora Regina Piovezan em um bate-papo com a nossa gestora 
Luz Maria Romero sobre o processo de alfabetização das crianças com 
Síndrome do X Frágil e quais os melhores caminhos e como as famílias 
podem lidar com o processo de aprendizado de suas crianças.

14 DE JULHO DE 2020

475 VISUALIZAÇÕES

CLIQUE
PARA
ASSISTIR
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https://www.instagram.com/tv/CCpB9exlXLV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CCpB9exlXLV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CCZnjJElFWE/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CCZnjJElFWE/?utm_source=ig_web_copy_link
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CLIQUE
PARA

ASSISTIR

OS AVANÇOS NAS PESQUISAS E 
TRATAMENTOS NO ESPECTRO AUTISTA

Que live incrível!

Dr. Alysson Muotri, Ph.D e pesquisador da Universidade da 
Califórnia em San Diego (EUA), abordou vários temas dentro do 
campo das pesquisas, inclusive seu recente estudo que sobre os 
efeitos do canabidiol (CBD) para crianças com o espectro autista.

Uma live informativa e esclarecedora! Estamos realmente muito 
orgulhosos por poder proporcionar conteúdo de altíssima 
qualidade para a comunidade do Autismo e X Frágil.

 A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NA 
SÍNDROME DO X FRÁGIL E AUTISMO

Nosso bate-papo sobre a importância da Fisioterapia no 
tratamento da Síndrome do X Frágil e do Autismo contou com a 
participação da Dra. Sílvia Rodrigues e foi muito esclarecedora!

Dando continuidade à nossa série de vídeos e dicas sobre posturas 
e exercícios que podem ser feitos em casa, nossa live reforçou a
importância do papel da fisioterapia para o sucesso dos 
tratamentos para melhora da postura e mobilidade.

Esta live foi mediada pela Sabrina Muggiati, idealizadora do Projeto 
Eu Digo X.

24 DE JULHO DE 2020

29 DE JULHO DE 2020

CLIQUE
PARA
ASSISTIR

808 VISUALIZAÇÕES

704 VISUALIZAÇÕES
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https://www.instagram.com/tv/CDPp5XzF4o9/
https://www.instagram.com/tv/CDC5em0l1NZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CEFwgi-F4sl/
https://www.instagram.com/tv/CDC5em0l1NZ/?utm_source=ig_web_copy_link
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CLIQUE
PARA
ASSISTIR

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UMA QUESTÃO DE 
CONHECIMENTO - X FRÁGIL X AUTISMO

Nesta live foi abordado um tema muito importante para toda a 
comunidade X Frágil/Autista: “Educação inclusiva: uma questão de 
conhecimento”.

Com a participação da professora Juleide Miranda, nossa gestora 
Luz Maria Romero conduziu temas como as características 
relacionadas à educação especial no Brasil, bem como à educação 
inclusiva dentro das escolas públicas brasileiras. Quais são os 
deveres e desafios a serem enfrentados para que nossas crianças 
tenham cada vez mais o espaço e tratamento que merecem.

04 DE AGOSTO DE 2020

490 VISUALIZAÇÕES

SER MÃE DE UMA CRIANÇA ESPECIAL

Em mais uma live incrível e emocionante, a idealizadora do Projeto 
Eu Digo X Sabrina Muggiati, relatou todos os desafios de ser mãe 
de um X Frágil ao diretor da revista Imóvel Magazine, Flávio Canto.

Nosso agradecimento especial ao Diretor da @imovelmagazine, 
Canto pelo convite e oportunidade.

19 DE AGOSTO DE 2020

377 VISUALIZAÇÕES

CLIQUE
PARA
ASSISTIR
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https://www.instagram.com/tv/CEFwgi-F4sl/
https://www.instagram.com/tv/CEFwgi-F4sl/
https://www.instagram.com/imovelmagazine/
https://www.instagram.com/tv/CDfLvNvlE0-/
https://www.instagram.com/tv/CEFwgi-F4sl/
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CLIQUE
PARA

ASSISTIR

PROJETO EU DIGO X

Nessa live emocionante, pudemos mostrar um pouquinho mais 
da trajetória do Projeto Eu Digo X, todos os trabalhos realizados e 
principalmente qual é a nossa missão.

Luz Maria e Sabrina Muggiati tocaram nossos corações com todo 
carinho e atenção que dedicam em nosso dia a dia.

 TUTELA OU CURATELA: QUANDO 
E POR QUE PENSAR NISSO?

Esta live trouxe um tema muito importante e que gera muitas 
dúvidas entre as famílias, para a proteção e resguardo dos direitos de 
todos os indivíduos com X Frágil: Tutela e Curatela.

Para sanar todas as dúvidas, a advogada Renata Farah, especializada 
em direito da saúde, participou do nosso bate-papo para explicar os 
diferentes detalhes dos procedimentos legais de amparo e garantia 
de direitos.

Você sabe diferenciar as particularidades de cada medida? E o 
principal: você sabe quando é o momento correto para tratar sobre 
este assunto?

O encontro também contou com a mediação da querida psicóloga e 
gestora do Instituto Lico Kaesemodel, Luz Maria Romero, para trazer 
luz às principais dúvidas enviadas pelas famílias.

27 DE AGOSTO DE 2020

10 DE SETEMBRO DE 2020

CLIQUE
PARA
ASSISTIR

457 VISUALIZAÇÕES
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https://www.instagram.com/tv/CEaUpT3ge01/
https://www.instagram.com/tv/CDPp5XzF4o9/
https://www.instagram.com/tv/CDPp5XzF4o9/
https://www.instagram.com/tv/CEaUpT3ge01/
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CLIQUE
PARA
ASSISTIR

OS EFEITOS DA PRÉ-MUTAÇÃO DA SÍNDROME 
DO X FRÁGIL NAS MULHERES

Tivemos a honra de contar com a participação super especial da dra. Randi 
Hagerman, uma autoridade mundial em síndrome do X Frágil.

A Dra. Randi Hagerman - pediatra de desenvolvimento e comportamen-
to – abordou questões importantes a respeito da pré-mutação do X Frágil 
nas mulheres, com muitas informações atualizadas para compreendermos 
melhor este tema.

O bate-papo também contou com a presença de Luz María Romero, 
psicóloga e gestora do Instituto Lico Kaesemodel, para mediar as principais 
dúvidas e questionamentos.

29 DE SETEMBRO DE 2020

231 VISUALIZAÇÕES

DIREITO DOS PACIENTES COM SÍNDROME 
DO X FRÁGIL E AUTISMO

Nesta live, abordamos um tema muito importante para o entendimento 
de direitos e garantias dos pacientes com Síndrome do X Frágil e Autismo.

Com a participação da Dra. Renata Farah, nossa gestora Luz Maria 
Romero conduziu o encontro com excelentes questionamentos para a 
melhor compreensão deste assunto.

03 DE NOVEMBRO DE 2020

375 VISUALIZAÇÕES

CLIQUE
PARA
ASSISTIR
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https://www.instagram.com/tv/CFvc1DlA6dZ/
https://www.instagram.com/tv/CFvc1DlA6dZ/
https://www.instagram.com/tv/CHJbv0sAm5p/
https://www.instagram.com/tv/CFvc1DlA6dZ/
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ESPECIAL FIM DE ANO COM PAPAI NOEL

Para fecharmos o ano, tivemos a presença de um convidado mais 
que especial para a última live do Instituto: o Papai Noel!!

Em um bate papo sobre os desafios e conquistas de 2020, sobre os 
nossos principais planos e frentes de atuação para o próximo ano, 
conseguimos passar a maior mensagem de todas: contem sempre 
com conosco.

01 DE DEZEMBRO DE 2020

CLIQUE
PARA
ASSISTIR

168 VISUALIZAÇÕES
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https://www.instagram.com/p/CIRih19ghcI/
https://www.instagram.com/p/CIRih19ghcI/


Campanhas
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““

O Projeto Eu Digo X lançou em Junho de 2020, uma 
campanha junto aos atores Cadu e Jéssica Scheffer 
sobre a importância do diagnóstico da Síndrome do 
X Frágil em época da Covid -19.

A campanha de captação de recursos voltada para a 
realização de mais de 600 exames diagnósticos para a 
Síndrome do X Frágil foi estrelada pelo casal Cadu e Jéssica
Scheffer, do grupo Tesão Piá.

CAMPANHA
Tesão Piá

““Somos apoiadores do Projeto desde o seu início. E 
nessa época atípica que vivenciamos, não podemos 
esquecer que além dos cuidados com a Covid-19, 
temos outras situações de saúde que não podem ser 
esquecidas. E nesse período ainda, as crianças sem 
o diagnóstico correto podem ficar mais expostas, 
dificultando o tratamento.

CLIQUE
PARA
ASSISTIR

CADU SCHEFFER
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https://www.instagram.com/p/CA5P0M-gX-_/
https://www.instagram.com/p/CA5P0M-gX-_/
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Para incentivar a arrecadação de fundos para as atividades de apoio ao Projeto Eu 
Digo X, lançamos a campanha que homenageou aqueles que vestem a camiseta 
da causa da Síndrome do X Frágil, com a venda de camisetas personalizadas que 
estampam com orgulho a nossa causa.

Eu digo X e você? Vista essa causa.

CAMPANHA
Vista essa causa - Eu Digo X

CLIQUE
PARA
ASSISTIR

CLIQUE
PARA
ASSISTIR

CLIQUE
PARA
ASSISTIR

CLIQUE
PARA
ASSISTIR

CLIQUE
PARA
ASSISTIR

CLIQUE
PARA
ASSISTIR

CLIQUE
PARA
ASSISTIR

RICARDO
ZONTA

FELIPE
MASSA

DANI
MACHADO

RAPHAEL
BONATTO

REINALDO
BESSA

CARLOS
MALLMANN

GUILE
KAESEMODEL
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https://www.instagram.com/p/CIHGWK9gskh/
https://www.instagram.com/p/CIHGWK9gskh/
https://www.instagram.com/p/CIjZkzSATad/
https://www.instagram.com/p/CIjZkzSATad/
https://www.instagram.com/p/CGaVJreA5Ap/
https://www.instagram.com/p/CGaVJreA5Ap/
https://www.instagram.com/p/CG8kFcSAvMr/
https://www.instagram.com/p/CG8kFcSAvMr/
https://www.instagram.com/p/CHGkkomAqKg/
https://www.instagram.com/p/CHGkkomAqKg/
https://www.instagram.com/p/CHqvrDIACsq/
https://www.instagram.com/p/CHqvrDIACsq/
https://www.instagram.com/p/CGXgVwAAicL/
https://www.instagram.com/p/CGXgVwAAicL/


Blog 
Eu Digo X
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E nossas ações continuaram a todo vapor.

Durante todo o ano que passou, focamos nossos esforços em levar 
o máximo de informação e conteúdo de qualidade.

Criamos o Blog Eu Digo X, com diversos artigos relacionados ao 
universo X Frágil/Autismo.

CLIQUE
PARA
LER

CLIQUE
PARA
LER

CLIQUE
PARA
LER
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https://www.eudigox.com.br/blog/o-que-e-a-sindrome-do-x-fragil/
https://www.eudigox.com.br/blog/o-que-e-a-sindrome-do-x-fragil/
https://www.eudigox.com.br/blog/comportamento-do-individuo-x-fragil/
https://www.eudigox.com.br/blog/comportamento-do-individuo-x-fragil/
https://www.eudigox.com.br/blog/a-importancia-da-terapia-ocupacional-no-tratamento/
https://www.eudigox.com.br/blog/a-importancia-da-terapia-ocupacional-no-tratamento/


Entrevistas 
na TV
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Reveja as principais entrevistas realizadas 
na TV pelo Instituto Lico Kaesemodel:

Durante todo o ano de 2020, dedicamos nossos 
esforços para levarmos informação e presença 
a todas as famílias com Síndrome do X Frágil.

CNT Notícias

RIC TV

RIC TV

27/03
2020 PROJETO EU DIGO X NO CNT NOTÍCIAS COM SABRINA MUGGIATI

REENCONTRO COM O FILHO COM SABRINA MUGGIATI

AUTISMO E PISTAS VISUAIS COM LUZ MARÍA ROMERO

Jornal do Meio-Dia Paraná - RPC
REENCONTRO COM O FILHO COM SABRINA MUGGIATI

18/06
2020

19/06
2020

23/06
2020
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https://youtu.be/VgqKOxNOKFU?t=523
https://youtu.be/mrkZmU6rFFQ?t=6609
https://youtu.be/p3fnowJIcDM?t=6617
https://youtu.be/9CfrR8STNlk


Entrevistas
na Rádio
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Reveja as principais entrevistas realizadas 
na rádio pelo Instituto Lico Kaesemodel:

Durante todo o ano de 2020, dedicamos nossos 
esforços para levarmos informação e presença 
a todas as famílias com Síndrome do X Frágil.

Band News FM

Band News FM

02/04
2020 DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO - COMO 

LIDAR COM AS CRIANÇAS AUTISTAS EM MEIO A PANDEMIA 
DO NOVO CORONAVIRUS - COM LUZ MARÍA ROMERO

PAUTA: EU DIGO X GANHA NOVA VOLUNTÁRIA: DRA. SILVIA 
RODRIGUES COM LUZ MARÍA ROMERO

20/08
2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 202028

https://bandnewsfmcuritiba.com/dia-mundial-de-conscientizacao-do-autismo-como-lidar-com-as-criancas-autistas-em-meio-a-pandemia-do-novo-coronavirus/
https://bandnewsfmcuritiba.com/projeto-oferece-teleconsulta-gratuita-com-fisioterapeuta-especialista-em-comportamento-atipico/


Utilidade 
Pública
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Em 2020, assumimos a responsabilidade de auxiliar 
de alguma forma todas as famílias com suas crianças 
(típicas e não típicas) em casa.

Foram várias dicas e atividades:

CLIQUE
PARA
ASSISTIR

CLIQUE
PARA
LER

CLIQUE
PARA
LER

CLIQUE
PARA
LER

https://www.instagram.com/p/CCowy2mlhlj/
https://www.instagram.com/p/CCowy2mlhlj/
https://www.instagram.com/p/B_UwXBHFon-/
https://www.instagram.com/p/B_UwXBHFon-/
https://www.instagram.com/p/B-HZKsEF6n8/
https://www.instagram.com/p/B-HZKsEF6n8/
https://www.instagram.com/p/B-7A4BFCd_K/
https://www.instagram.com/p/B-7A4BFCd_K/
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CAMPANHA INFORMATIVA – 
ATENDIMENTOS COVID-19

Nossa preocupação com as famílias com a Síndrome do X Frágil ultrapassou 
os limites do Instituto, e em parceria com várias entidades, lançamos uma 
campanha informativa à respeito de como seriam os atendimentos relacionados 
ao Covid-19 em crianças e adultos com a Síndrome do X Frágil.

FISIOTERAPIA VIA TELECONSULTA

Em agosto de 2020 o Instituto Lico Kaesemodel anunciou mais uma grande 
conquista do Projeto Eu Digo X: a parceria com a Fisioterapeuta Neuropediátrica 
e especialista em comportamento atípico, Silvia Rodrigues.

Através do seu trabalho voluntário, o Projeto pode proporcionar o auxílio as 
famílias cadastradas e diagnosticadas com Síndrome do X Frágil no que diz 
respeito aos aspectos motores e funcionais através do teleatendimento.

O teleatendimento acontece por WhatsApp, com agendamento prévio realizado 
no Instituto Lico Kaesemodel.

A parceria firmada leva qualidade de vida e atendimento especializado para 
pessoas com Síndrome do X Frágil.

SAIBA
MAIS

SAIBA
MAIS

https://www.instagram.com/p/B-NxTK3FT4t/
https://www.instagram.com/p/B-NxTK3FT4t/
https://www.instagram.com/p/CEFFdK4FFUx/
https://www.instagram.com/p/CEFFdK4FFUx/
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