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ATLETA DO BEM O ultramaratonista 
Mauro Chasilew encarou desafio 
inédito em Portugal para incentivar 
doações para o Instituto Ronald 
McDonald, que atua no combate 
ao câncer infantojuvenil. Página 4

PEDAGOGIA DA PAZ 
Fundamentada nos 
estudos de Paulo 
Freire, trata-se de 
uma maneira de 
acolher as dores 
dos estudantes e 
encontrar caminhos 
para potencializar o 
aprendizado e as 
relações interpessoais. 
Esse é um dos temas 
da série de podcasts 
no site do sistema de 
ensino Aprende Brasil
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AULAS GRATUITAS DE IOGA
A Cruzeiro do Sul Educacional está oferecendo aulas on-line gratuitas de 
ioga. A ação faz parte do Núcleo de Saúde e Bem-Estar, projeto de incentivo 
ao desenvolvimento de hábitos saudáveis. As aulas ocorrem às terças-
feiras, das 16h às 17h; às quintas, das 8h15 às 9h15; e aos sábados, das 10h 
às 11h. Para participar, basta clicar aqui, com a senha Yoga21.

ARTE DE PERTENCER
O Clube Social Pertence está promovendo a quarta edição do projeto que 
oferece mais de 700 vagas para oficinas presenciais e virtuais de teatro, 
dança e música a pessoas com deficiência intelectual a partir de 7 anos de 
idade. As entrevistas e inscrições serão feitas até o dia 30 de outubro. Os 
candidatos podem fazer a pré-inscrição clicando aqui.

McDIA FELIZ
O McDia Feliz vai acontecer no dia 23 de outubro, beneficiando 67 projetos 
de 56 instituições que atuam com oncologia pediátrica. A campanha con-
templará 46 cidades em todo o País. A 33ª edição do evento será promovida 
em formato híbrido, unindo o virtual e presencial. Tíquetes antecipados e 
produtos do McDia Feliz podem ser adquiridos clicando aqui.

CAMPANHA LENÇO SOLIDÁRIO
O Grupo Ramos, que reúne laboratórios de análises clínicas, está promoven-
do campanha para arrecadar lenços novos ou em boas condições que serão 
destinados a pacientes em tratamento no Centro de Oncologia Campinas. 
São sete postos de coleta, em diversos pontos da cidade. A arrecadação vai 
até 26 de outubro. Mais informações: (19) 3112-5500 ou 97409-9002

VAGAS EXCLUSIVAS PARA AUTISTAS
O Parque D. Pedro Shopping, em Campinas, anunciou a criação de vagas de 
estacionamento para facilitar o acesso de pessoas com transtorno do espec-
tro autista (TEA) e seus acompanhantes. As seis entradas contam com 12 
vagas inclusivas, facilmente identificadas com o símbolo mundial do TEA no 
chão: uma fita com peças de quebra-cabeça multicoloridas.

PANORAMA
por Syomara Szmidziuk 

O desempenho memorável dos nos-
sos atletas nas últimas Paralimpía-

das, momento em que receberam ho-
lofotes que mereceriam ter sempre, faz 
perceber o valor da motivação correta 
para a superação de desafios físicos.

Como terapeuta ocupacional, vejo 
muitas vezes no consultório a dificul-
dade de alguns pacientes encontrarem 
sentido nos exercícios que realizam. A 
dor é inerente ao treino, sem dúvida 
– mas se ela traz um ganho objetivo, 
parece que até diminui um pouco e os 
ganhos são muito mais velozes.

Um dos métodos que mais trazem 
esse senso de recompensa é o Perfetti, 
e ele se baseia muito na motivação do 
paciente. O objetivo é melhorar a qua-
lidade dos movimentos de forma per-
sonalizada, sem foco apenas na reto-
mada, mas pensando em aprimorar ca
da ação. E, para que a reabilitação seja 
efetiva, é preciso reeducar o próprio 
cérebro, ou seja, ativar as áreas cogni-
tivas relacionadas a cada músculo.

Isso ocorre por meio do reapren-
der – aprender de novo a usar deter-
minadas áreas da mente; pela reorga-
nização de movimentos. Assim, a ati-
vidade dirigida permite criar estraté-
gias para que o cérebro grave essa no-

va informação, de forma ativa e du-
radoura.

Só assim o retorno será de longo 
prazo, e ninguém tem mais foco no re-
sultado do que um paratleta – pois a su-
peração é uma necessidade diária, e seu 
sucesso na carreira esportiva será pro-
porcional ao seu empenho. O mesmo 
se aplica a outras carreiras, como os 
músicos: fiquei emocionada ao assis-
tir a um vídeo de uma garota baterista 
para quem foi desenvolvida uma pró-
tese de braço de forma que pudesse 
voltar a tocar.

Foi justamente nesse contexto que 
o italiano Carlo Perfetti desenvolveu, 
nos anos 1970, o método pelo qual se 
convida o paciente a ser parte ativa da 
terapia – ou seja, ele se torna o “dono” 
do seu tratamento, deixando de ser “pa-
ciente” para se tornar um parceiro da 
terapia. O terapeuta analisa as dificul-
dades do paciente, trazidas, por exem-
plo, das recordações dos movimentos 
anteriores à lesão, e assim obtém uma 
melhor motivação de refiná-los. 

É muito recompensador verificar o 
ganho em resultados. Inclusive, meus 
pacientes têm repetido que “agora a 
terapia faz sentido”. 

Syomara Cristina Szmidziuk é terapeuta ocu-
pacional

O valor prático da motivação
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Os artigos assinados são de 
responsabilidade exclusiva 
dos autores e não refletem, 

necessariamente, a opinião do jornal.
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ZENTREVISTA: Beto Colombo

UMA NOVA JORNADA
Depois de 17 anos à frente de uma 

das maiores empresas brasilei-
ras do ramo de tintas, Albertino 

Colombo descobriu que a carreira cor-
porativa não era mais sua vocação. O 
despertar desse catarinense de 57 anos, 
mais conhecido como Beto, foi aconte-
cendo aos poucos, desde a infância. Aos 
10 anos, tentou entrar em um seminá-
rio e fazer a formação sacerdotal. Sua 
história começou a mudar quando al-
cançou a independência financeira e in-
gressou no curso de teologia e filosofia 
na Diocese de Tubarão. Mas aos 21 anos, 
casado e precisando de uma fonte de 
renda para sustentar a família, resolveu 
empreender no ramo de complementos 
automotivos, afastando-se de sua essên-
cia. A retomada veio por meio da músi-
ca, da literatura e do esporte. Mas o in-
sight principal se deu em 2007, após 
percorrer o Caminho de Santiago, trilha 
milenar de 819 quilômetros entre Saint
-Jean-Pied-de-Port, na França, e San-
tiago de Compostela, na Espanha. Ao re-
tornar bastante motivado para se trans-
formar espiritualmente, Beto ingressou 
como aluno ouvinte na disciplina “Aná-
lise” do curso de psicologia na Univer-
sidade do Extremo Sul Catarinense 
(Unesc). Apaixonou-se pela teoria jun-
guiana, o que foi a gênese da sua jorna-
da para a filosofia clínica, disciplina da 
qual é professor titular do curso de pós-
-graduação na mesma instituição. Pales-
trante e autor de dez livros, Beto atende 
como psicoterapeuta em consultório fo-
cado em clínicas filosóficas. Ele continua 
atuando em suas organizações como con-
selheiro empresarial e exerce atividades 
voltadas para a segurança psicológica e 
mentoria a empresários, executivos e 
profissionais liberais. Nesta entrevista 
ao JORNALZEN, Beto Colombo fala 
mais sobre a filosofia clínica como nova 
terapêutica no Brasil, ainda pouco co-
nhecida, mas, segundo ele, eficaz ferra-
menta na governança corporativa com 
ênfase em gestão de pessoas. 

O que o levou a deixar a carreira 
corporativa?

Entrei no mundo empresarial para 
ganhar o pão de cada dia. Eu precisava 
de um meio de vida, então, um certo 
dia do ano de 1986, criei uma empresa. 
Dezoito anos depois, acordei e descobri 
que esse meio de vida estava se tornando 
existencialmente um meio de morte. Ha-
via em mim algo que me pressionava in-
ternamente, causando altos e baixos em 
minha estrutura de pensamento. Um dia, 
estava muito bem, alegre, contente, fe-

Depois de percorrer o Caminho de Santiago, empresário se 
reinventa e desperta vocação que o levou à filosofia clínica

Divulgação
nhol, diz que “eu sou eu e 
minhas circunstâncias”. 
O que ele queria dizer é 
que muitos de nós somos 
influenciados por tudo 
que nos circunda, e eu 
acrescentaria o tempo, o 
lugar e as relações nessa 
nossa formação humana. 
Fomos educados para vi-
ver num mundo mecâ-
nico. Somos empurrados 
pelo sistema a aprender 
profissões que têm a ver 
com a ciência, com a ra-
cionalidade. Muitas pes-
soas abandonam suas vo-
cações para seguir na cor-
rida do ouro. Assim, fo-
ram se abandonando e se 
perderam da sua jornada.

 
O que trouxe de mais 
marcante do Caminho 
de Santiago? 

O desapego de pa-
péis existenciais. Pas-

sei boa parte da minha vida corpo-
rativa correndo atrás de cargos e diplo-
mas, presidindo associações, clubes e mo-
vimentos; pós-graduado nisso, mestre na-
quilo. Esses títulos tinham um peso sig-
nificativo para mim e pesaram tonela-
das em minhas costas no Caminho de 
Santiago. Deixei-os lá. Eles literalmente 
ficaram pelo caminho. Esse foi meu mais 
profundo processo de desapego pessoal.

De que forma a filosofia pode ser 
usada como terapia?

A filosofia clínica é um método te-

“Muitas pessoas abandonam 
suas vocações para seguir na 
corrida do ouro. Assim, foram 

se abandonando e se perderam” 

liz; dias depois, estava triste, infeliz, 
ansioso, mal-humorado. Vivia me per-
guntando: o que estava acontecendo 
comigo? Foi quando descobri que esta-
va trabalhando em algo que não tinha 
a ver comigo. Estava no lugar errado, 
na ocupação errada. Quando existen-
cialmente você não se sente bem, pos-
sivelmente aquele não é o seu lugar.

 
Por que, por vezes, demoramos a co-
locar em prática nossas verdadeiras 
vocações?

José Ortega y Gasset, filósofo espa-

rapêutico que usa o saber filosófico des-
de os gregos até os dias de hoje. Cada fi-
lósofo escreveu a partir dele, e como ele 
funciona ou funcionava. Dito isso, esta-
mos diante da singularidade, na qual o 
peso e as medidas são diferentes para 
cada um de nós. Para a filosofia clínica, 
diante do outro, “eu só sei que nada sei” 
sobre a pessoa que se encontra diante de 
mim. O pouco que sei sobre aquela pes-
soa é que ela é solo sagrado. E sendo o 
outro sacralidade, para irmos ao mundo 
dele temos de nos despojar de nossos 
pré-juízos, de nossas verdades prontas, 
às vezes agendadas em nosso intelecto. 
Após esse primeiro passo, por intermé-
dio da historicidade, montamos a estru-
tura de pensamento do partilhante.

 
Particularmente, adota alguma prá-
tica voltada ao autoconhecimento?

Faço diariamente exercícios de in-
versão, como meditação e leituras que 
me fazem introspectar. Uma ou duas ve-
zes na semana, ando por trilhas dentro 
das matas. Ali é onde a prática aconte-
ce, observando pássaros, sentindo a bri-
sa, o aquecer do sol, o som do vento ba-
lançando as árvores, o cheiro da terra 
fresca, o aroma das frutas maduras e o 
som das correntezas. É mágico. 

Como avalia a proposta do JOR-
NALZEN?

Num mundo cartesiano, no paradig-
ma newtoniano, onde vivemos numa di-
tadura da razão, da lógica, da ciência, veí-
culos de comunicação que trazem conte-
údos não racionais funcionam para al-
gumas pessoas e, especialmente para mim, 
como um bálsamo para nossas almas.

 
Que mensagem gostaria de deixar 
para os nossos leitores? 

Às vezes estamos procurando respos-
tas em lugares errados. Algumas vezes, 
precisamos ir a lugares onde não há es-
trada para a racionalidade. Ali podemos 
encontrar a resposta que buscamos. No 
meu caso, achei o meu caminho ajudan-
do o outro a encontrar o seu. E você? 
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Ante o sexo e o amor
À medida que progride 

moralmente, o Espírito se 
desmaterializa, isto é, depura-se, 
com o subtrair-se à influência da 

matéria; sua vida se espiritualiza, 
suas faculdades e percepções 

se ampliam; sua felicidade se torna 
proporcional ao progresso realizado. 

Entretanto, como atua em virtude 
do seu livre-arbítrio, pode ele, 

por negligência ou má vontade, 
retardar o seu avanço; prolonga, 

conseguintemente, a duração de suas 
encarnações materiais, que, então, se 

lhe tornam uma punição, pois que, por 
falta sua, ele permanece nas categorias 

inferiores, obrigado a recomeçar a 
mesma tarefa. Depende, pois, do 

Espírito abreviar, pelo trabalho de 
depuração executado sobre si mesmo, 

a extensão do período 
das encarnações. 

(Gênese Cap. XI- item 26)

Como o fogo que necessita ser dis-
ciplinado para ser útil, o sexo deve 
ser dirigido pelo amor a fim de pre-
encher a sua finalidade santificante.

O sexo, que perpetua a vida huma-
na nos misteres procriativos quando 
bem conduzido, é o mesmo elemen-
to que escraviza a alma quando trans-
borda desgovernado.

Educa o pensamento por onde 
veiculam os primeiros gritos da emo-
tividade desequilibrada. Todo pensa-
mento que se cultiva, transforma-se 
em ação que se realizará.

Não convertas 
as sublimes expe-
riências da continência sexual em fa-
vores degradantes que conduzem à 
loucura e ao crime.

Procura sondar a própria alma em 
rigorosa disciplina produtiva, fiel ao 
roteiro do dever mantenedor da vi-
da e, se encontrares ardência íntima, 
constatarás que ela prenuncia liber-
tação consoladora que logo advirá.

Por essa razão, a vitória sobre a 
carne não pode ser protelada como 
pretexto de “falta de forças”.

Ama, portanto, embora não rece-
bas a retribuição.

Desenvolve a fraternidade no co-
ração, deixando-a espraiar-se como 
bênção lenificadora, consoante nos 
amou Jesus, corrigindo a inclinação 
da mente em relação àqueles com 
quem podes privar da intimidade, li-
bertando o Espírito e enriquecendo 
os sentimentos.

Procura, antes de novos débitos, 
o amor no coração de Nosso Pai, 
através da oração confiante, entre-
gando-te a Ele, para que a sua ine-
fável bondade, que nos criou e diri-
ge, nos dê o indispensável vigor de 
conduzir o nosso sexo em direção do 
amor sublime que nos proporciona-
rá a legítima felicidade.

Fonte: Amor e Sexualidade – A Conquista 
da Alma (Divaldo Franco – Joanna de Ângelis)

JOÃO SCALFI
O ultramaratonista Mauro Chasilew 
encarou desafio inédito em Portugal 
para incentivar doações on-line para 
o Instituto Ronald McDonald, que 
atua no combate ao câncer infantoju-
venil. Ele foi o único brasileiro entre 
os 15 participantes da prova Portugal 
1001, realizada entre 26 de setembro 
e 9 de outubro. 

A travessia de norte a sul do país 
europeu, de Guimarães a Algarve, te-
ve média diária de 71,5 quilômetros. 
Durante o desafio, o atleta promoveu 
a venda dos quilômetros percorridos 
na prova como forma de arrecadar re-
cursos para o Instituto, incentivando 
as pessoas a fazer doações para ajudar 
crianças e adolescentes com câncer. 
Ao final de cada dia de prova, Mauro 
promoveu lives nas redes sociais para 
contar sobre as dificuldades, resulta-
dos de cada dia de maratona e incen-
tivar as doações. 

Em 2020, o maratonista participou 
de uma live, com transmissão pelo You
Tube, correndo na esteira em 12 ho-
ras (cem quilômetros) como forma de 
arrecadar recursos para o Instituto Ro-
nald McDonald. “Estávamos em casa, 
em isolamento social da Covid-19 e ou-

Ultramaratonista incentiva
apoio a luta contra o câncer

Mauro Chasilew: desafio em Portugal

Divulgação

vindo notícias ruins sem parar”, con-
ta. “Criamos um movimento virtuoso 
de multiplicação de boas ações em que 
todos podem e devem participar.” Na 
época, o desafio serviu de treino para 
a maratona, adiada devido ao contexto 
da pandemia. A ação arrecadou quase 
7 mil reais, que foram investidos em 
projetos e programas da ONG.

mailto:scalfi@terra.com.br
http://www.indaiacaixas.com.br
http://www.na.org.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5519991491256
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Jornada espiritual
Ao longo de nossa estada neste pla-
neta, aprendemos a nos conhecer e 
a lidar com nossas dificuldades em 
relação aos sentimentos. Estes sur-
gem a partir da forma como percebe-
mos a vida, como a interpretamos. 

Quanto mais cedo nos dermos 
conta de que a forma como encara-
mos nossos desafios pode facilitar 
ou atrasar nossa evolução, mais ra-
pidamente conseguiremos ir adiante. 

Lidar com o que é desafiador ou 
contraditório quase nunca é agra-
dável. Em muitos casos, precisamos 
apenas aceitar situações das quais 
ainda não conseguimos compreen-
der em sua magnitude.

Somos dirigentes de nosso barco 
todo o tempo. Definimos o rumo e a 
velocidade dos ventos que nos leva-
rão adiante. Muitas vezes a maturi-
dade se mostra quando aprendemos 
que a verdade é relativa, que o corre-
to pode ser adequado a um determi-
nado momento ou situação, e para 
outro, não. Uma coisa são as situa-
ções isoladamente, outra coisa são 

as mesmas situa-
ções inseridas em 
um contexto maior, em que precisa-
mos levar em consideração muitos 
outros fatores que poderão estar in-
fluenciando e buscar o que realmen-
te favorece o todo. Para isso, é pre-
ciso ampliar a visão sobre os aconte-
cimentos.

Essa maturação se dá no exercí-
cio do dia a dia, vivenciando bons e 
desafiadores momentos, o que nos 
tira positivamente da conhecida “zo-
na de conforto”.

A Psicoterapia Reencarnacionista 
nos possibilita lidar com essas ques-
tões conscientemente, pois disponi-
biliza informações, através da Inves-
tigação do Inconsciente, que, possi-
velmente, só teríamos após o desen-
carne, no Plano Espiritual, além de 
propiciar uma visão diferenciada so-
bre a nossa vida. Essa terapia, orien-
tada pelos Mentores Espirituais, nos 
traz entendimentos que favorecem 
o real aproveitamento da atual en-
carnação.

REJANE ACOSTA

FORMAÇÃO EM PSICOTERAPIA 
REENCARNACIONISTA - SÃO PAULO

Próxima aula: 23/10 – VAGAS ABERTAS
Duração: 24 meses | Horário: 8h30 às 18h
On-line nos 5 primeiros meses, via Zoom

Inscrições: www.rejaneacosta.com
contato.rejanecosta@gmail.com

por Marcelo Alves dos Santos

A pandemia acelerou significativa-
mente o aumento de doenças co-

mo ansiedade e depressão. Um dos mai-
ores motivos foi a necessidade do iso-
lamento social e a presente sensação 
de morte, uma vez que as novas cepas 
do coronavírus ameaçam muito mais 
a vida das pessoas pela alta transmis-
sibilidade. 

Todos esses fatos levaram ao au-
mento da frequência e interesse em 
pautar a saúde mental na mídia. Isso se 
deu pela visibilidade que a pandemia 
trouxe às doenças mentais, tendo em 
vista que passaram a ser mais comen-
tadas pelas pessoas, numa tímida que-
bra de tabu. O risco e o medo da conta-
minação pelo vírus resultaram no au-
mento do adoecimento mental, que 
antes da pandemia já apresentava al-
tos índices de casos comprovados. 

O que se percebe é que certas doen-
ças mentais e seus efeitos são minimi-
zadas pela dificuldade de entendimen-
to que a maioria da população acaba 
tendo, até em função do diagnóstico. 
Este, para ser fornecido por profissio-
nais da saúde mental, por vezes são 
feitos após análise de certos comporta-
mentos que o paciente apresenta ou 
por comportamentos não mais apre-
sentados, não sendo algo simples de se 
avaliar, como vemos, por exemplo, nu-
ma radiografia pontuando a localiza-
ção do problema. 

Devemos entender que, em casos 
de ansiedade, as pessoas podem apre-
sentar pânico, alterações fisiológicas 
como taquicardia, entre outros sinto-
mas. Já em casos de depressão, há a 
falta de vontade de fazer atividades 
normais do dia a dia, diminuição de 
energia, descontentamento generali-
zado, desesperança, entre outros. Mes-
mo com total apatia tomando conta da 
pessoa, esses sintomas ainda são con-
fundidos com falta de vontade, desin-
teresse e preguiça. 

Com o passar do tempo, o núme-
ro de indivíduos acometidos por essas 
doenças cresceu consideravelmente, 
levando-nos ao início desta discussão, 
ou seja, maior adoecimento, maior o 
interesse midiático. No entanto, ainda 
temos muito a discutir a respeito deste 
assunto, visto que muitas pessoas ain-

da não conseguem entender efetiva-
mente os riscos reais das chamadas do-
enças mentais. Haja vista que a pró-
pria família, quando percebe o adoe-
cimento de um parente, ou mesmo al-
guém próximo, por ignorância do as-
sunto e/ou preconceito, por vezes ig-
nora a situação ou a ameniza. 

Como houve aumento de casos pro-
venientes da pandemia, a temática pas-
sou a ter maior relevância nos meios de 
comunicação. É importante salientar 
que, se antes os pacientes se preocu-
pavam em não falar, se escondiam, não 
tinham coragem de assumir, talvez por 
vergonha de terem que se autodecla-
rarem depressivos ou ansiosos, o que se 
percebe atualmente é que passaram a 
fazer isso com mais constância, prin-
cipalmente, por influência do meio ar-
tístico, que promoveu visibilidade para 
o tema. Tal ato vem auxiliando na mu-
dança de percepção sobre as doenças 
mentais, especialmente, no fato de mui-
tos acharem se tratar de melindre, sen-
do exatamente o contrário, afinal essas 
doenças matam, inclusive muitos casos 
de suicídio estão atrelados à depressão. 

Ao associarmos o exercício físico 
ao tratamento psicoterapêutico ou me-
dicamentoso, temos enormes ganhos, 
até porque há a melhora do metabo-
lismo, auxiliando na absorção da me-
dicação. A prática de esportes também 
impede que a pessoa se isole e ajuda a 
afastar pensamentos negativos. Assim 
como os outros tratamentos, de certa 
maneira, a prática do esporte leva os 
pacientes a enfrentarem a doença. 

É preciso conscientizar as famílias 
que, diante da mínima suspeita, aten-
tando para mudanças de comportamen-
to e de vontade diante da vida, se faz ne-
cessária a busca por profissionais, tan-
to da psiquiatria, com o uso de medica-
mentos, quanto da psicologia, por meio 
da psicoterapia. É um conjunto de ati-
tudes que vão ajudar na recuperação do 
paciente, além dos exercícios físicos. 
Assim que se inicia o tratamento com 
remédio (se for o caso) e psicoterapia, 
consequentemente será sugerido, no 
devido tempo, a prática de esportes.

Marcelo Alves dos Santos é psicólogo clínico 
e professor do curso de psicologia do Centro 
de Ciência Biológicas e da Saúde da Univer-
sidade Presbiteriana Mackenzie  

Interesse pela saúde mental
ARTIGO
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Marcelo Sguassábia

A revolta 
de Phebo
e Minerva
Para os humanos, tempo é o re-
curso mais precioso. Para nós, deu-
ses, este mesmo e valorizado tem-
po não quer dizer nada. Pairamos 
além dele e de seus efeitos. 

Se há milênios nos tornamos 
mitos, certamente não foi por aca-
so. Temos autoridade e poderes que 
justificam a idolatria. Somos deu-
ses e merecemos respeito. Inde-
pendente de acreditarem em nós 
ou não, de nos renderem adora-
ção ou não, o fato é que estamos 
muito acima de vocês, mortais. 

Na Antiguidade dos terráque-
os estivemos muito ativos, em Ate-
nas e em Roma. Demos um cochilo 
para descansar e acordamos ago-
ra, naquilo que vocês chamam de sé-
culo 21, com tudo virado pelo avesso. 

Os deuses Minerva e Phebo es-
tão especialmente revoltados, e não 
é para menos. Minerva, a deusa ro-
mana da sabedoria, da guerra, das 
ciências e das artes, por ter se trans-
formado, inadvertidamente, em de-
tergente. Vendido a 1,49 em qual-
quer venda dos rincões tupiniquins.

Phebo, irmão gêmeo de Diana, 
o deus do sol e da luz, sem autori-

zação foi rebaixa-
do à condição de 
sabonete. Um bom 
sabonete, é preciso reconhecer, mas 
lançado no mercado sem que ao 
dono do nome se desse ciência, o 
que constitui crime. 

Em resumo: vocês, humanos, 
estão fazendo dinheiro grosso uti-
lizando nossa boa imagem. Ou, co-
mo vocês denominam atualmente, 
estamos – sem autorização nossa 
– atuando como influenciadores, 
ao emprestar involuntariamente 
nosso bom e honrado nome a pro-
dutos dos quais não conhecemos a 
fama e muito menos a qualidade. 

Pode até ser que sejam bons, mas 
não fomos consultados e viramos, 
à revelia, avalizadores de farinhas 
de mandioca, automóveis e até pre-
servativos – camisa de Vênus, lem-
bram-se? Com que direito se apo-
deraram do nome de uma de nos-
sas deusas mais conhecidas para 
batizar um produto tão chulo e de 
duvidosa eficácia?

Sim, humanos, vocês devem inú-
meras respostas às nossas pergun-
tas. Um pouquinho mais de sono e 
teríamos acordado no século vinte 
e dois, e as respostas teriam que ser 
dadas por seus netos, não por vocês. 
Façam alguma coisa. Deuses nervo-
sos são um perigo. 

Marcelo Sguassábia é redator publicitário
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JORNALZEN OUTUBRO/2021 7

LEITURAZEN
Divulgação/Literare Books International

AUTISMO: 
UM OLHAR POR INTEIRO

Andrea Lorena Stravogiannis
(coordenação editorial)

Literare Books International

Abordagem abrangente 
sobre o transtorno do es-

pectro autista, entrelaçando 
conceitos relacionados aos 

desafios iniciais do desenvol-
vimento infantil com visões 
práticas e teóricas sobre as 

dificuldades vivenciadas pelo 
autista e por sua família em 

todas as fases da  vida.

CULINÁRIAZEN
Divulgação

Ingredientes:
• 1 xícara de chá de leite
• 3 ovos
• 1 colher de sopa de óleo
• 1 xícara de chá de farinha  
   de trigo
• 1 colher de café de sal
• ½ xícara de chá espinafre
   picado

Preparo:
Bata os ovos, o leite, o 
óleo, o sal e o espinafre no 
liquidificador. Em seguida, 
adicione a farinha e bata 

PANQUECA 
DE ESPINAFRE

por mais um minuto. Faça as pan-
quecas em uma frigideira antiade-
rente e reserve. Recheie a gosto!
Crédito: Cristina Freitas @crisfreitasreceitas

CULTURAZEN O Instituto 
Roldão e a ONG 
Ação Retorno 
receberam 80 
cestas básicas 
arrecadadas 
nos Jogos 
Universitários 
de Medicina 
de São Paulo 
(Jumed), cuja 
equipe campeã 
teve apoio da 
MV, empresa de 
desenvolvimento 
de softwares

Integrantes do projeto “Garotas Brilhantes”, mantido 
pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos 

Assistenciais (Adra) em Gravataí (RS). A ação é voltada 
para adolescentes de 11 a 17 anos que vivem em 
situação de vulnerabilidade por diversos fatores. 

O projeto é aplicado na Escola Estadual Carlos Bina, 
uma região com alto índice de criminalidade, gravidez na 

adolescência e suicídios. A iniciativa conta com oficinas 
aplicadas por meio de dinâmicas e rodas de conversa.

Campanha social 
entre funcionários 
do Laboratório 
Ramos arrecadou 
mais de 300 
brinquedos para 
a ONG Casa 
da Sopa, de 
Campinas

Fotos: Divulgação

https://www.instagram.com/crisfreitasreceitas/
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