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PARCERIA DO BEM O banco BV, a Fundação Banco do Brasil e a Natura realizaram
parceria que beneficiou mais de 4 mil famílias em vulnerabilidade social localizadas em regiões remotas de sete Estados. A
iniciativa intensificou ações de enfrentamento à pandemia por meio de doações
de cartão de alimentação para associações
e cooperativas que atuam nas regiões.
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JORNALZEN RECOMENDA:

CURSO COMPLETO DE YÔGA
com opção de FORMAÇÃO PROFISSIONAL

PARA QUEM É
ESTE CURSO?
- Para quem quer se
tornar professor dessa
filosofia milenar
- Para quem já é professor
de Yôga e quer aprofundar
os conhecimentos

INSTRUTOR: CLÉLIO BERTI
- Praticante de Yôga
desde 1981;
- Professor formado
pela Universidade de
Yôga desde 1994;
- Viajou à Índia, em
estudos, em
1994 e 1999.

- Para quem é praticante sério
e quer alcançar o próximo
nível de evolução pessoal

NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE!
CLIQUE AQUI PARA INSCREVER-SE
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PANORAMA

O poder dos florais de Bach
por Marília Labakhi

Reprodução

D

escobertos pelo médico Edward
Bach no início do século passado,
os florais de Bach são reconhecidos como os “remédios das emoções”. Em sua
clínica, o médico percebeu que um mesmo tratamento para uma mesma patologia se encaminhava de forma muito diferente. Estudando, percebeu que
a personalidade e a emoção em cada indivíduo eram determinantes para o êxito do tratamento.
Segundo Bach, o “fracasso” da medicina moderna está no fato de ela se
ocupar dos efeitos e não das causas.
Bach explica que sempre adoecemos
na alma, no espírito antes do corpo.
Ele sugere que a essência da doença é
o resultado do conflito entre a alma e
a mente, e que a doença só vem nos avisar que algo dentro nós, o fato de não
estarmos alinhados ao nosso propósito de alma, é a principal causa da manifestação da doença no corpo físico.
Em última instância, para o Dr. Bach,
a doença que a princípio parece algo
tão cruel, sob uma ótica ampliada, existe para o nosso próprio bem. Se interpretada de maneira correta, vai nos
guiar em direção ao reconhecimento
do que falta em virtude e às emoções
que estão em desequilíbrio. Assim, tomando consciência de quem somos e

agindo para uma melhora, a doença
vai embora.
A reconexão com a natureza é a maior medicina da atualidade. A busca em
se aprimorar, dia a dia, com ajuda das
diversas terapias integrativas energéticas atuais, fazem parte deste caminho.
A comunhão de especialidades – um
híbrido que mescla a escuta ativa das
questões do cliente com técnicas de
limpeza energética, como mesa quântica estelar, reiki ou terapia multidimensional, que trabalham com frequências energéticas – entrega o resultado de cada trabalho e gera orientação
ao indivíduo que busca encontrar, em
sua essência, o seu caminho pessoal e
intransferível.
Nossa saúde física depende do nosso modo de pensar, dos nossos sentimentos e emoções. Amor-próprio e o
desejo verdadeiro de celebrar sua existência, diariamente, em tudo que se é
e se faz.
Marília Labakhi é terapeuta multidisciplinar
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COBERTURA ILIMITADA A AUTISTAS 1
Os beneficiários de planos de saúde portadores do transtorno do espectro
autista (TEA) de todo o País passam a ter direito a número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento de autismo, o que se soma à cobertura ilimitada que já era assegurada para as sessões com fisioterapeutas.
COBERTURA ILIMITADA A AUTISTAS 2
A decisão foi tomada em reunião da diretoria colegiada da Agência Nacional
de Saúde Suplementar no dia 8 de julho e foi publicada no Diário Oficial da
União como uma alteração no anexo II da resolução normativa nº 465/2021,
que dispõe sobre as coberturas obrigatórias para beneficiários de planos
de saúde (rol de procedimentos e eventos em saúde).
ADIAMENTO DO FESTIVAL DO JAPÃO
Em razão da impossibilidade de obter alvará e da pandemia do novo coronavírus, a Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil informa que o 23º Festival do Japão, previsto inicialmente para os dias 9, 10 e 11
de julho, foi adiado pela segunda vez, para os dias 15, 16 e 17 de julho de
2022, no mesmo local (São Paulo Expo Exhibition & Convention Center).
FEIJOADA DRIVE THRU
A Casa da Criança Paralítica, de Campinas, promove no dia 14 de agosto a 2ª
Feijoada Drive Thru. O prato vem acompanhado de arroz, farofa, vinagrete,
couve, torresmo e laranja, além de salada de frutas como sobremesa. Cada
kit serve duas pessoas e deve ser retirado na sede da instituição, localizada
à Rua Pedro Domingos Vitalli, 160 (Parque Itália), das 11h às 14h.
CAMPANHA DO AGASALHO
O Fundo Social de Solidariedade de Vinhedo promove até 31 de julho a Campanha do Agasalho 2021, para recolhimento de roupas de inverno e cobertores novos ou em bom estado de conservação. Por conta da Covid-19, as peças devem estar limpas e acondicionadas em saco plástico. A central de recolhimento é no Fundo Social (Rua Osvaldo Cruz, 299 – Centro de Convivência).
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e família tradicionalmente católica – com freis, freiras e um
arcebispo –, o paranaense Gustavo Arns de Oliveira seguiu o pai, cuja
vertente ecumênica o levou a estudar
outras religiões em busca de respostas
para a curiosidade latente. Quando
tinha 17 anos, Gustavo optou por fazer
Direito, mas logo se desencantou com
a área jurídica. Foi dar aulas de inglês,
e se apaixonou por lecionar. Depois
de trabalhar nas áreas pedagógica e
administrativa, começou a empreender
e abriu a própria escola. Prestes a se formar, perdeu o pai. Resolveu trabalhar
em outro país, conhecer outra cultura
e refletir. Na volta, consolidou as vidas
profissional e pessoal, mas sentia uma
desconexão entre o que fazia e o que
acreditava. O despertar veio em 2014,
durante palestra com Tal Ben-Sharar,
conhecido como “professor da felicidade” em Harvard. Anos depois, Ben-Sharar estaria em Curitiba, no Congresso
Internacional de Felicidade, evento
idealizado por Gustavo. Com 36 anos,
ele é fundador e presidente da Escola
Brasileira de Ciências Holísticas e criou
o Centro de Estudos da Felicidade, para
promover o estudo e a ciência do tema
aplicado à vida cotidiana. Palestrante e
professor de pós-graduação em filosofia
e psicologia positiva, Gustavo concedeu
entrevista ao JORNALZEN, na qual fala
mais sobre sua jornada de transformação e autodesenvolvimento.
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CAMINHO POSITIVO
Idealizador de congresso internacional fala sobre a integração
entre ciência e felicidade, e sua aplicação na vida das pessoas
Diogo Oliveira

O que o levou a se dedicar à ciência
da felicidade?

Para mim, foi um caminho natural.
A minha história pessoal sempre foi de
busca de autoconhecimento. Venho de
uma família tradicionalmente católica,
ligada ao serviço social, estudei em escola católica, foi realmente um berço de
fé. Mais tarde, quando o catolicismo parou de responder às minhas perguntas,
fui buscar respostas em outras religiões.
Acabei estudando religiões comparadas, que me levaram a estudar filosofia.
Fui entender que toda essa curiosidade
era uma curiosidade por mim mesmo,
por me entender, entender as minhas
questões. Quando conheci a ciência da
felicidade, foi como se um quebra-cabeça se encaixasse. Desde 2013, mergulhei muito no tema. É uma forma de
olhar para a vida de uma maneira mais
profunda e positiva.
Como aplicar essa ciência na vida
pessoal e profissional?

Diferente da filosofia e de algumas

3

linhas de espiritualidade, a ciência da
felicidade traz um caminho bastante
palpável na construção de uma vida
mais feliz. Quando a gente olha para a
felicidade enquanto aspectos do bem-estar subjetivo, existe um caminho um
pouco mais concreto pra gente seguir do
que muitas vezes essa busca abstrata que
pode parecer o termo felicidade. Tudo
aquilo que evoluímos em nós mesmos,
enquanto autoconhecimento, acaba em
algum momento transbordando para a
nossa vida social e profissional.

Quando e de que forma será promovida
a próxima edição do
Congresso Internacional de Felicidade?

O congresso é um
evento presencial. Foi
idealizado para que a
pessoa seja conduzida
a uma reflexão. Buscamos tocar as pessoas
de uma maneira muito
profunda. Não são simplesmente palestras e
conhecimento. É uma
experiência de transformação. No ano passado
decidimos que voltaríamos quando possível,
em razão da pandemia.
A princípio, estamos
marcando para os dias
6 e 7 de novembro, em
Curitiba. Estamos com
fé e confiança, aguardando o encaminhamento da vacinação. Se
o cenário não se mostrar
favorável, será adiado mais uma vez,
até que seja possível realizá-lo.
Como surgiu a Escola Brasileira de
Ciências Holísticas e que atividades
são promovidas?

Surgiu com o congresso. Ela promove eventos e projetos que visem o
autoconhecimento, em especial através
da educação. Mas uma educação não
apenas técnico racional-cognitiva, mas
levando em conta aspectos socioemocionais, espirituais, enfim, um desenvol-

“Precisamos resgatar a visão
do todo para que a gente possa
ter mais ferramentas para lidar
com nossa complexa sociedade”

vimento integral do ser. O holismo, por
definição, quer dizer que o todo é maior
que a soma de todas as partes. De certa
forma, a construção do conhecimento
nos leva a afunila-lo a detalhes mais específicos. Com isso, acabamos perdendo
a visão do todo. As especializações são
importantes, mas precisamos resgatar
essa visão do todo para que a gente possa
ter mais ferramentas para lidar com a
complexibilidade da nossa sociedade.
Particularmente, adota alguma prática voltada ao autoconhecimento?

Gosto de muitas técnicas, mas em
especial, a meditação está sempre
comigo. Silenciar a mente, encontrar
uma harmonia com os códigos do
silêncio, com o nosso ser interior, na
busca de uma felicidade serena.
Como avalia a proposta do JORNALZEN?

Sou um grande fã do JORNALZEN.
Somos parceiros há algum tempo. Gosto
muito da forma como o jornal atua. A
missão de “informar para transformar”
é realmente linda. Toda informação deveria servir a esse propósito. A forma
como a mídia em geral expõe os fatos,
em alguns casos, é bastante negativa, e
leva as pessoas a um estado negativo.
Fico feliz de poder interagir com os leitores, na esperança de construirmos,
juntos, uma sociedade mais justa, colaborativa, pacífica e inclusiva.
Que mensagem gostaria de deixar
para os nossos leitores?

A ciência da felicidade compreende
a importância de cada uma das emoções. Uma vida mais feliz não é ausente de tristeza. Ao contrário: seria impossível e até mesmo não saudável. A
forma como lidamos com cada emoção
é o que nos leva a navegar pelos desafios. Quando estamos bem organizados
internamente, conseguimos navegar
tanto pelos momentos positivos quanto
pelos negativos. E cuidar do nosso bem-estar nunca foi tão importante.
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JOÃO SCALFI

Competências emocionais

Paz não é inércia
Que a paz esteja com vocês!
(João; 20:21)

o
çã

(19) 99149-1256

du

Fonte: Pensamentos que Ajudam
(José Carlos de Lucca)

pro

PARA ANUNCIAR:

sos sonhos, apesar das tempestades. A paz brota quando, a despeito do medo que sentimos, tomamos
as atitudes necessárias à solução dos
problemas que nos afligem. A paz surge quando expulsamos os conflitos
com a coragem de entender e perdoar. A paz renasce quando, apesar
de toda a guerra, nosso coração não
desiste de amar!
Certa feita, Jesus falou palavras fortes e, aparentemente, estranhas. Disse que ele não tinha vindo trazer paz,
mas, sim, a espada (Mateus; 10:34).
É claro que Jesus não estava pregando a violência – isso seria incoerente com os seus ensinamentos de amor
e bondade. Ao se referir à espada, Jesus quis se referir à necessidade que
temos de cortar nossas ligações com
o mal, isto é, cortar o egoísmo, o orgulho, o medo, a maledicência, a mágoa, o ódio e tudo aquilo que nos
afasta da paz. Curiosamente, por mais
paradoxal que possa parecer, não há
paz sem luta – evidentemente, não
a luta contra o próximo, mas luta contra as nossas imperfeições.
Com Jesus, aprendemos que a
paz não vem de fora, não nasce apenas quando o céu está azul.
A paz é uma virtude que construímos dentro de nós, sobre tudo quando o céu está nublado.
A paz nasce quando a nossa consciência está tranquila e estamos lutando contra o que nos impede de
crescer e ser feliz!

Re

Essa foi a saudação que Jesus fez aos
discípulos, temerosos diante da perseguição que os líderes judeus promoviam contra os cristãos. Os discípulos estavam reunidos secretamente, amedrontados, e Jesus, que já havia sido crucificado, aparece-lhes em
espírito, exortado que a paz estivesse com eles!
Hoje, talvez, estejamos aflitos por
algum motivo. É possível que estejamos com medo do vírus – medo
de viver, medo que algo ruim nos
aconteça, medo de que nossos sonhos desmoronem.
A experiencia humana é cercada
de muitos desafios.
Nossos planos nem sempre darão certo. E mesmo aqueles que se
concretizam, muitas vezes, ao longo
do tempo, se tornam pesadelos.
Por essa razão, Jesus faz o apelo
para que estejamos em paz, mesmo
nos momentos dos grandes desafios.
Paz não é ausência de luta. Paz
não é acovardamento perante os obstáculos. Paz não é fugir do mundo
com medo de enfrentar contrariedades. Paz não é se isolar das pessoas
com medo de ser ferido. Paz não é
inércia, nem comodismo.
Vale lembrar que Jesus veio falar
de paz aos discípulos exatamente
quando eles estavam atemorizados
pela perseguição aos cristãos!
A paz nasce quando estamos realizando a nossa missão de vida. Nasce quando estamos plantando nos-
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por Tadeu Ferreira

N

os últimos anos, com a ascensão
da internet e o uso cada vez maior de tecnologias, o conhecimento ou
a experiência técnica/operacional deixou de ser fator determinante no mercado de trabalho – esse, mais competitivo, passou a considerar, também, características como autoconfiança, empatia, resiliência e assertividade diante de uma realidade que está sujeita a
adversidades, exigindo senso crítico,
criatividade, agilidade e flexibilidade.
Com a pandemia de Covid-19, manter o equilíbrio emocional tem sido fundamental. Lá no início dela, grandes empresas perderam talentos, tiveram problemas de retenção desses profissionais
e dificuldades para adaptar as pessoas
em home office. Com isso, a questão do
conhecimento comportamental, de um
olhar para a competência emocional,
passou a ser muito mais discutida.
Uma pesquisa realizada pela Aprimorha no início da pandemia com cerca de 80 clientes revelou que mais de
50% das empresas não investiam em
competência emocional, justamente
em um momento em que passavam por
um processo de implantação de home
office. Essa mesma pesquisa, aplicada
em março deste ano com outros 80 clientes, mostrou que mais de 70% estavam preocupados em fazer algum investimento em autodesenvolvimento.
O caminho do autodesenvolvimento, da inteligência emocional, é um
modo de mitigar riscos durante fases
mais críticas e adversas, como a que vi-

vemos. Essa alternativa consiste em
contratar alguém que já tenha consciência sobre si mesmo ou aplicar ferramentas de acesso e treinamentos dentro da empresa para estimular o desenvolvimento do profissional.
Com o retorno gradativo das atividades, a continuidade do home office
ou a adoção de um sistema híbrido vai
exigir ainda mais resiliência das pessoas. Um jovem de 19 ou 20 anos, por
exemplo, que começou a trabalhar de
forma remota e ainda não esteve presencialmente em um escritório, terá
mais dificuldades com todo esse processo de retomada. Nesse caso, as competências emocionais e comportamentais dele terão que ser desenvolvidas para se construir uma cultura corporativa.
É essencial que as pessoas busquem
o autoconhecimento. Há diversas ferramentas gratuitas disponíveis para que
alcancem esse entendimento e compreendam o que sentem, como e por quê.
O mercado de trabalho vai exigir, cada vez mais, o equilíbrio emocional dos
profissionais para que consigam manter sua empregabilidade.
É comum se contratar um profissional pela sua capacidade técnica e demiti-lo por fatores comportamentais.
Então, é fundamental durante um processo seletivo, na entrevista, avaliar o
comportamento do candidato, assim como o que ele busca, pois isso está ligado a diversos aspectos, como seus valores e suas perspectivas de vida.
Tadeu Ferreira, coaching de carreira, é fundador da empresa de consultoria Aprimorha
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REJANE ACOSTA
Preciso aceitar os problemas
de minha família?
Conforme resumi na coluna anterior,
família perfeita é a que nos proporciona a possibilidade de grandes
aprendizados que contribuirão para
nossa evolução enquanto espírito.
É preciso esclarecer que a família considerada perfeita é nosso ponto de partida e não como um fardo
que deva ser carregado e aceito como imutável.
Muitas pessoas utilizam-se do entendimento de que a família que temos é a que necessitamos para acomodar-se, e perpetuam o funcionamento da mesma sem compreender
que é justamente o oposto que é esperado de nós na jornada evolutiva.
Há um grande equívoco, pois ela é
perfeita como ponto de partida para nossa evolução nessa encarnação.
É esperado que façamos os devidos entendimentos de tudo aquilo
que cabe a nós modificar para que
possamos auxiliar a família em seu
processo.
As pessoas investem energia na
tentativa de que outros modifiquem

-se. Não nos cabe modificar a forma
de agir de alguém sem que este sinta a necessidade dessa mudança e tenha o desejo e a força propulsora para efetivar tais modificações. Além
disso, elas demandam empenho para serem mantidas.
Quantas vezes modificou uma atitude somente porque alguém lhe
apontou a necessidade, sem que tenha entendido a importância da ação? E se o fez, quantas vezes sentiu-se confortável com a nova postura? E as mudanças de postura foram de fácil manutenção? Possivelmente, nem sempre.
A única mudança que podemos
realizar é a relacionada a nós, e demanda esforço de nossa parte, pois
envolve entendimentos e sentimentos arraigados desde muitas encarnações. Na Psicoterapia Reencarnacionista, dizemos que fazem parte
de nossa personalidade congênita.
Evoluir não é mudar o outro, mas
aceitar e entender o processo pessoal e respeitar os demais.

APROFUNDAMENTO EM PSICOTERAPIA
REENCARNACIONISTA PARA FAMÍLIA
SÃO PAULO - SP | com Rejane Acosta
Início: 07/08/2021 (1º sábado do mês)
Duração: 12 meses | Horário: 8h30 às 18h
contato.rejanecosta@gmail.com
Inscrições: www.rejaneacosta.com
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O bom senso na vida profissional
por Marlene Maytorena Santucci

E

mbora o tema pareça “óbvio” até
para as questões mais simples, o
“bom senso”, ou a falta dele, figura em
todas as cenas cotidianas, desde as profissionais até as relações pessoais e, em
nenhuma delas, há unanimidade de
entendimento.
Primeiramente, é preciso definir o
que seja “bom senso”, que é pautar-se
na razão para ter equilíbrio nas decisões, e assim, estabelecer as ações corretas em cada situação que se apresenta ao indivíduo.
Mas o que vem a ser uma ação correta ou errada? Esses conceitos são totalmente relativos, uma vez que “a verdade”, aquela que seja única, absoluta e que se sobreponha a todas as manifestações de ideias existentes, simplesmente não é possível. O que há são
versões subjetivas ou opiniões acerca
de um determinado tema.
Sabemos que a espécie humana se
desenvolveu das demais, em virtude
de sua capacidade de raciocinar e de
elaborar pensamentos. Mas, se todas
as pessoas são dotadas de razão, então a grande diversidade de opiniões
apenas mostra como raciocinamos e
formamos os nossos pensamentos de
maneiras diferentes.
Mas como os pensamentos são formados? Como são concebidas as ideias
que definirão nossos julgamentos e nossos atos? Por meio das informações e
dos padrões que incorporamos ao longo de nossas vidas, que podem vir por
intermédio de nossos pais, escola, amigos, dos livros que lemos, das músicas
que ouvimos, enfim, de uma infinidade de fontes.
Resumidamente, tudo que aprendemos e incorporamos no decorrer da
vida acaba fazendo parte das nossas capacidades racional e emocional e se
transformarão em argumentos dos mais
diversos que, por sua vez, definirão as
ações que decidiremos seguir.
Com o advento da tecnologia nas
mais variadas configurações, temos disponível, de forma fácil e rápida, uma
quantidade incalculável de dados, o
que faz com que cada vez mais, muitas pessoas usem cada vez menos seus
cérebros. As pessoas são bombardeadas de informações a todo momento e

não estão conseguindo lidar nem com
a relevância dos conteúdos recebidos,
nem com as intromissões frequentes
em sua vida cotidiana, que elas mesmas
permitem. Não basta somente despejar um monte de informações em nossas mentes, se não pudermos aprender,
isto é, conectá-las de maneira a facilitar a compreensão ou aprimorar e engrandecer conceitos internalizados e
assim, transformar tudo isso em conhecimento.
Aprender é um processo que nunca deveria se esgotar para nenhuma
pessoa, porque ele é o elemento fundamental para adquirir conhecimento. Aquele que se acha satisfeito com o
que sabe, em verdade, nunca bebeu da
fonte do verdadeiro conhecimento. O
sábio é aquele que tem a humildade de
saber que quanto mais conhecimento
adquire, mais toma consciência de que
precisa aprender mais.
Aprender, efetivamente, é libertador. É o que nos faz mudar, o que nos
faz transformar, não somente a nós mesmos, seja no âmbito pessoal ou profissional, mas também a nossa ação sobre o meio no qual estamos inseridos.
Cada pessoa tem sua trajetória de
aprendizagem. Não há certo, nem errado, apenas caminhos que trilhamos
conforme nossas vontades e conveniências. Não é necessário aprender somente através do ensino formal nas escolas, nem se restringir aos ensinamentos dados pelos nossos pais ou pelos círculos sociais dos quais fazemos parte.
O mundo nos oferece uma quantidade infinita de possibilidades de informações para que possamos fazer concatenações e aprender livremente.
O nosso cérebro é capaz de realizações incríveis, mas para isso é preciso
exercitá-lo das mais diferentes formas,
criando conexões.
O profissional que queira se destacar no mercado tem de ter duas habilidades muito importantes. A primeira é perceber em si suas “faltas” ou “pequenas falhas” e a outra é a de verdadeiramente desejar conectar-se com
outros tipos de conhecimento, pois
sem isso, não é possível qualquer trabalho de desenvolvimento.
Marlene Maytorena Santucci é coach, palestrante e psicanalista
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Terra oca
por Célio Pezza

C

omo podemos saber com certeza
que a Terra não é oca? Ela não poderia ter uma crosta e um grande vazio por dentro, desconhecido de nós,
habitantes da parte externa? Será que
alguns governos sabem que a Terra é
oca e que lá dentro existe vida e talvez mais evoluída? A teoria da Terra
oca não é nova e afirma que a Terra
não é sólida, mas sim, oca com aberturas principais nos polos.
Lá dentro, existiria uma civilização mais adiantada que a nossa e que
os OVNIs viriam de lá e não de outros
mundos. Dizem que existem ao redor
do mundo, várias entradas, inclusive
no Brasil. Um fato intrigante é que os
icebergs são feitos de água doce, mas
estão inseridos nos mares de água salgada. De onde vem essa água doce?
A teoria convencional não pode responder a essa pergunta, mas a teoria
da Terra oca pode.
Existem rios que fluem do centro
da Terra e essa água congela quando
chega na superfície, formando os icebergs de água fresca, em uma área onde só existe água salgada. A comunidade científica ridiculariza essa ideia,
da mesma forma que ridicularizaram
no passado a teoria da Terra redonda.
Talvez estejam errados agora, como
estavam na antiguidade.
Thomas Moore, no seu livro Utopia, fala sobre uma região desconhecida, com uma sociedade organizada,
que vivia no interior da Terra. Francis
Bacon também nos fala sobre uma ci-

vilização que se transferiu para o interior da Terra quando ocorreu uma
grande catástrofe há milhares de anos.
Júlio Verne nos escreve sobre um
mundo existente no interior do planeta. James Hilton nos fala sobre a existência de Shangri-Lá, uma cidade nas
profundezas do Himalaia. Helena Blavatsky, escreveu vários livros onde
menciona um governo oculto que mora no interior do planeta. Os índios Macuxi, da Amazônia, falam sobre uma
entrada para o centro da Terra, onde
existem cidades altamente desenvolvidas. Contam que a viagem demora
vários dias, mas após sete a oito dias,
eles precisam se mover com cuidado,
uma vez que o ar misterioso faz as pessoas flutuarem (falta de gravidade).
Talvez a mais importante testemunha seja o almirante americano Richard Byrd, aviador e explorador, que
fez 11 expedições aos polos entre 1926
e 1955. Numa dessas viagens, ele teria entrado de avião no centro da Terra, onde teria visto e tido contato com
seres que lá habitam, muito mais desenvolvidos que nós. Em 1947, ele relatou sua visita e seu contato com essa
civilização ao Pentágono, mas foi ordenado que ficasse em silêncio.
A partir dessa data, ele escreveu um
diário onde relatou tudo o que se passou. Esse diário foi descoberto e publicado em 1992, vários anos após sua morte, em 1958. Nele Byrd conta, com detalhes impressionantes, tudo o que se
passou e diz que esse contato poderá ser
a única esperança para a espécie humana. Fato ou imaginação? Talvez muitas verdades venham dos polos a partir
de agora, no momento em que o mundo externo está em crise.
Célio Pezza é escritor
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Marcelo Sguassábia
Explicações impossíveis
Extenso e estender
Tanto o adjetivo quanto o verbo
apontam para a mesma raiz de
significado – prolongar, esticar,
expandir, alongar. Por que, então, um com é com “x” e o outro
com “s”? Pois é. Vai estender... a
explicação, se houver, provavelmente será bem extensa.
Inimigo e inimizade
Os dois termos são inimigos da
lógica, não faz nenhum sentido
estas palavras serem grafadas
assim. O coerente seria “inamigo” e “inamizade”. Eu poderia elencar um rol imenso de palavras para provar que, nestes casos, a
língua cochilou mesmo! Olha só:
amistoso/inamistoso, discreto/
indiscreto, possível/impossível,
moral/imoral, legal/ilegal, dispensável/indispensável, apto/
inapto, lógico/ilógico. Os prefixos de negação “i”, “in” e “im”
conferem o sentido oposto à palavra, mas sempre se mantém a
primeira letra dela. Alguém se habilita a explicar a razão destas
duas exceções? Perdi uma tarde
inteira pesquisando para ver se
achava outras ocorrências semelhantes na língua, mas só joguei
tempo fora. São apenas estas duas
mesmo, aparentemente. Ficam
desde já os meus amigos e inimigos convocados a me mostrarem
o porquê.

Goiaba e abacate
Uma goiaba tem centenas de sementes. Cada uma destas sementes está teoricamente apta a produzir, por anos a fio, milhares de
goiabas, por sua vez geradoras
potenciais de centenas de goiabeiras. Chega a ser impensável a
progressão geométrica decorrente deste ciclo.
No entanto, um pêssego dá origem a um pessegueiro, e não mais
que isso. Uma manga dá origem
a uma mangueira, e estamos
conversados.
Qual a razão da desproporcionalidade? Poderão argumentar
que um caroço de abacate dá origem a uma árvore gigante, e que
se cada abacate trouxesse centenas de sementes, não haveria lugar no mundo para tanto abacateiro, caso o comedor da fruta
resolvesse plantar todas elas. Só
que a jaqueira também é uma árvore imensa, e dentro de cada jaca há uma média de 500 sementes, aquelas coisas de tamanho,
formato e textura de testículos.
Sendo que cada jaqueira produz
jacas por aproximadamente cem
anos. E aí, como é que fica? Como se explica esta injustificável
discrepância da mãe natureza?
Ou do Pai Criador?
* Esta é uma obra de ficção.
Marcelo Sguassábia é redator publicitário
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CULTURAZEN

SMASDH Campinas

Divulgação

Representantes
da seccional
do Instituto
Brasileiro de
Executivos de
Finanças (Ibef)
na doação
de R$ 50 mil
à campanha
Mobiliza
Campinas, de
combate à
insegurança
alimentar
Divulgação

Ana Carolina Nako, Taís Tavares, Vandecleya Moro e Valter Greve na doação de
2 mil cestas básicas do Parque D. Pedro Shopping à campanha Campinas Sem Fome
Fábio Alexandre/RIC-PMI

Copos plásticos de
água descartados pelos
participantes da 95ª Corrida de São Silvestre
viraram lixeiras para escolas públicas em São Carlos (foto) e Jaguariúna

CULINÁRIAZEN

LEITURAZEN
Divulgação

Divulgação

SUCO VERDE
COM ESPINAFRE
Ingredientes:
• 1/2 xícara (25 g) de folhas e
talos finos de espinafre;
• 1 pera Williams (280 g);
• 110 g de uva verde sem sementes;
• 80 g de pepino japonês com casca;
• 1 limão-siciliano (160 g);
• 1 pedaço de 5 cm de gengibre (4 g);
• 1 pedaço de raiz de cúrcuma
(açafrão-da-terra) in natura (20 g);
• 1 colher (chá) (1 g) de spirulina
(opcional);
• 1 colher (chá) (1 g) de chlorella
(opcional);
• 1 colher (chá) (1 g) de psyllium;
• 1/2 xícara (120 ml) de água.

Roseli Gomes da Silva,
de 64 anos, moradora na
Vila Georgina, recebeu a
22ª cadeira de rodas da
Campanha Lacre e Latinha
Solidários, promovida
pela Prefeitura de
Indaiatuba em parceria
com a empresa de
ferro e metais Itaicifer

SINTONIA DE LUZ

Bruno Gimenes
Luz da Serra Editora

Modo de preparo:
Coloque tudo no liquidificador
e bata até obter uma mistura
homogênea. Coe e sirva
imediatamente, para que não haja
tempo de oxidar
Rendimento: 2 porções.
Créditos: chef Ipe Aranha, @tanamesa.tm,
@hosp_einstein e @aboaterra

Escritor best-seller
apresenta conceitos
e ensinamentos para
desenvolver a sua
espiritualidade e encarar
como aprendizado as
situações inevitáveis da
vida. Em 11 capítulos, o
autor aborda, entre outros
temas, a importância dos
momentos de silêncio para
uma reforma íntima.
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