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VILA DO NATAL Presépio da apresentação lúdica da pequena Vila de Belém, aberta
ao público, ao lado da estação de metrô São Paulo-Morumbi (Butantã), na Capital.
O evento celebra o nascimento de Jesus Cristo com um festival de luzes e músicas.
A atração funciona diariamente, das 12h às 22h, e vai até o dia 6 de janeiro.
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Somos mais solidários?
por Rodolfo Schneider

M

ês de dezembro, época de grandes
celebrações, reuniões de família,
imagens que cercam nosso cotidiano,
cartazes, propagandas, vermelho e verde, Papai Noel, presentes. Já notaram que
esse também é um período de imagens
que representam a fartura? Casa cheia,
árvore lotada de presentes e mesa farta,
repleta de itens. É bonito pensar que todos tenham esse direito.
Mas essa não é a realidade de muitos, e quando pensamos no impacto da
pandemia da Covid-19, parece que essa
imagem fica até mais distante. Segundo
dados do Inquérito Nacional Sobre Insegurança Alimentar no Contexto da
Pandemia da Covid-19 no Brasil da Rede Pessan (Rede Brasileira de Pesquisa
em Soberania e Segurança Alimentar e
Nutricional), 116,8 milhões de brasileiros não tinham acesso pleno e permanente a alimentos. Sendo que cerca de
20,5% da população não conta com alimentos suficientes e 9% se encontram
em situação de fome.
São números amargos, que contrastam com a distante celebração a que todos temos direito neste final de ano. Muitos apontam que esse é um período voltado para a solidariedade, e grandes iniciativas e projetos sociais reforçam essa
importância. Mas será mesmo que estamos nos empenhando integralmente

com todos os recursos que podemos para viver esse período em plenitude?
Até 30 de dezembro, os contribuintes podem destinar até 6% do Imposto
de Renda para organizações sociais, sem
gastar um centavo a mais por isso. Este
item poderia entrar no planejamento financeiro do final do ano. Mas você pode estar se perguntando: por que eu não
posso deixar minha doação para o período de IR, em março ou abril? É claro
que pode, e será muito bem utilizado nas
milhares de instituições cadastradas, mas
há uma diferença: no final do ano, atingimos a maior totalidade com o potencial máximo de 6%. Segundo dados da
Receita Federal, menos de 3% das pessoas fazem essa destinação. Pensem no
impacto gigante desse movimento...
A burocracia no momento da destinação também já conta com ferramentas que podem auxiliar neste ato solidário, como a calculadora on-line do site
www.impostosolidario.org.br.

Com ela, você pode inserir seus valores
e calcular o potencial de doação, além
de conferir um passo a passo e também
iniciativas que transformam realidades
nas áreas mais periféricas.
Se podemos ter um final de ano celebrativo, também podemos sonhar com
que todos o tenham.
Rodolfo Schneider é gerente de engajamento e
mobilização de recursos do Marista Escolas Sociais
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PANORAMA
PODCAST DE MEDITAÇÃO
O Colégio Bandeirantes, de São Paulo, desenvolveu um podcast sobre meditação. A primeira temporada do MeditaBand contou com a narração dos professores em 21 episódios. Em novembro, foi lançada a segunda temporada,
com alunos narrando em 15 episódios. O podcast é aberto a toda a sociedade na plataforma Spotify (clique aqui para acessar).
PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO
Os estudantes de mídias digitais da PUC-Campinas Davi Furlan Peixoto e Ione Alves desenvolveram projeto de conclusão de curso com o objetivo de
permitir o contato entre doadores e instituições de caridade. Por meio da
plataforma, tanto o voluntário quanto a instituição devem cadastrar-se. Mais
informações: www.doacaocerta.com.br ou contato@doacaocerta.com.br
EMPREGO PARA JOVENS
O Instituto Gerando Falcões, que atua em comunidades de todo o País, lançou plataforma que funciona como ponte entre jovens em busca de emprego
e empresas com vagas abertas para esse público. Podem concorrer às vagas
pessoas com idade entre 14 e 23 anos em formação na rede da ONG. As
empresas interessadas podem acessar o site conectatrampo.com
RECEITAS PARA PACIENTES COM CÂNCER
O Grupo Rosa e Amor lançou o livro Gastronomia no Câncer – Nutrindo a Vida. Com receitas para uma dieta equilibrada e funcional, a publicação auxilia pacientes em tratamento oncológico que precisam mudar os hábitos alimentares. A ONG é referência no trabalho oferecido a mulheres com câncer
e seus familiares. Para adquirir o livro: (19) 99200-5717 ou (19) 98352-0999.
CAMPANHA PARA HOSPITAL
O Hospital Ilumina, que atua na prevenção e no diagnóstico precoce do
câncer, lançou a campanha nacional “Eu quero ter um milhão de amigos”. O
objetivo é dar autonomia financeira à entidade sem fins lucrativos. O hospital atende gratuitamente pacientes das regiões de Piracicaba e de Campinas. Para doações, clique aqui: https://associacaoilumina.org.br/
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Q

uando presenciou pela primeira
vez o fenômeno da Aurora Boreal, em 2011, o fotógrafo autodidata
Marco Brotto não teve dúvida: guiar pessoas em busca de seus sonhos era o seu propósito de vida. O curitibano, então, decidiu largar a vida estável de empresário para compartilhar
toda essa energia por meio de expedições a países do Círculo Polar Ártico,
onde ocorre esse que é um dos eventos
mais fascinantes da natureza. A experiência de mais de dez anos registrando a
Aurora Boreal resultou em um livro, no
qual Brotto transpõe para o papel seu
trabalho reconhecido mundialmente.
Seus registros fotográficos já ilustraram
páginas de publicações como Veja, Digital Photographer e edições internacionais da National Geographic. Aos 50
anos, Marco Brotto se especializou em
ajudar outras pessoas a encontrarem o
fenômeno em expedições guiadas para
literalmente caçar a Aurora Boreal, seja
na Islândia, na tríplice fronteira entre a
Suécia, Finlândia e Noruega ou no Alasca. Nesta entrevista ao JORNALZEN,
ele revela como foi impactado pelo espetáculo visual e como essa profusão
de luzes no céu se tornou uma paixão.
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ZENTREVISTA: Marco Brotto

CAÇADOR DE LUZES
Há mais de dez anos fotógrafo faz expedições para registrar a
Aurora Boreal, um dos mais fascinantes fenômenos da natureza
Divulgação

tive a certeza de que não teria como ter
passado por aquele local durante a noite
com a quantidade de neve que havia lá.
Em quais países tal fenômeno pode
ser melhor apreciado?

Há uma região chamada Faixa Auroral, que é muito próxima do Círculo Polar. Em todos os países cortados pelo Círculo Polar existe uma chance muito maior de visualização. O norte da Sibéria é
uma área muito inóspita e não é das mais
propícias – não tem aeroportos e o frio é
muito intenso. Mas na Rússia, na divisa
com a Finlândia e a Noruega, a gente consegue ver muito bem. Na Suécia, na Dinamarca, na Groelândia, na parte setentrional do Canadá e no Alasca também.
Existe uma amplitude de onde se ver a
Aurora Boreal devido à atividade solar e
ao campo magnético da Terra.

O que o levou a se dedicar de forma
tão intensa ao fenômeno da Aurora
Boreal?

Quando vi pela primeira vez, meu
sentimento num primeiro momento foi
de medo e, depois, de contemplação.
Foi quando entrou na minha vida o
propósito de compartilhar isso tudo. Como sempre gostei de viajar, isso foi criando uma vontade e um desejo cada vez
maior, até receber o convite para guiar
um grupo e isso se tornar a minha paixão.

Particularmente, adota alguma prática voltada ao autoconhecimento?

Quais as principais lembranças e
lições trouxe desses dez anos de viagens?

Como avalia a proposta do JORNALZEN, cuja missão é “informar para
transformar”?

Quanto mais a gente estuda o fenômeno, menos a gente sabe. É impressionante como nos surpreendemos a cada dia no Ártico, e a cada situação, acaba aprendendo mais. Outra lição é sobre o sentimento ao ver uma coisa tão
magnífica como a Aurora Boreal. A
gente sente uma força enorme, uma
gratidão por estar naquele momento,
vendo um espetáculo. Ao mesmo tempo, você pode sentir uma fragilidade.
Na hora, acontece uma mudança de
pensamentos em poucos segundos.
No que se refere à espiritualidade,
qual foi a experiência mais marcante?

Acho que é uma prática diária aprender a fazer algumas escolhas, não se arrepender delas e ter um objetivo na vida. Consegui ter esse propósito, por sorte talvez, depois de a Aurora Boreal ter
acontecido na minha vida. Por meio dela,
consegui compartilhar conhecimento.

Sempre viajei com o meu avô e ele
falava que a gente nunca deveria chegar
à noite em um lugar sem conhecê-lo,
já que não se enxerga e não se tem
noção do espaço. Uma vez, eu estava
na Islândia, sozinho, fazendo uma
viagem no entorno da ilha. Tive de

pegar uma estrada que se tornou muito montanhosa. Estava nevando, com
muito gelo. Naquele momento, senti
uma presença muito grande do meu
avô e não titubeei. Virei o carro em
direção contrária e voltei em busca de
lugar seguro. No outro dia pela manhã,

“Acho que é uma prática diária
aprender a fazer certas escolhas,
não se arrepender delas e ter um
objetivo e um propósito na vida”

A proposta de informar e transformar é muito parecida com o que penso
de compartilhar conhecimento para
aprender cada vez mais. Hoje em dia, a
informação de qualidade há de ser cada
vez mais valorizada.
Que mensagem gostaria de deixar
para os nossos leitores?

Sonhem alto. Busquem seus sonhos
e saibam que o maior desafio é com a
gente mesmo. Unir forças dentro da
gente e buscar sonhos, correr atrás e
sonhar grande, porque vale a pena.
www.auroraboreal.com.br
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JOÃO SCALFI

Muitos corpos, muitas moradas
Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos
semelhantes aos nossos?
– Sem dúvida que eles têm
corpos, porque é necessário
que o espírito se revista de
matéria para agir sobre ela;
mas esse envoltório é mais
ou menos material, segundo o grau
de pureza a que chegaram os espíritos, e é isso que determina as diferenças entre os mundos que temos de
percorrer. Porque há muitas moradas
na casa de nosso Pai, muitos graus,
portanto.
Alguns o sabem, e têm consciência disso aqui na Terra, mas outros
nada sabem. (L.E. Allan Kardec)
Os diversos orbes habitados pelo
espírito, em sua jornada evolutiva estão de acordo com o grau de pureza
de seu corpo espiritual.
Trabalhando a matéria grosseira,
os espíritos estão confeccionando a
“túnica nupcial” de que Jesus fala na
Parábola das Bodas, que lhes conferirá livre acesso às Bodas do Filho
do Rei.
“Para ser mais exato, será preciso
dizer que é o próprio espírito que
plasma o seu envoltório e o torna
adequado às suas novas necessidades; ele o aperfeiçoa, o desenvolve
e completa o organismo à medida
que sente a necessidade de manifestar novas faculdades; numa palavra, ele o molda conforme sua inteligência e evolução”.
Desde os primórdios da Evolução, o “princípio inteligente”, ou mônada, vem tecendo o “corpo” de sua
imortalidade plena, que, inicialmente, lhe é outorgado pelas Leis Naturais... Na natureza, tudo se enca-
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deia, do átomo ao arcanjo,
que, por sua vez, também
começou por ser átomo”.
O envoltório de que o espírito se serve para agir sobre a matéria é que lhe enseja o despertar de suas faculdades – através dos limitados sentidos físicos, ele se aprimora em seus sentidos espirituais que
haverão de levar a criatura a se identificar com o Criador.
Podemos, pois, afirmar que o próprio organismo físico, sendo o reflexo
do corpo espiritual, e que este, por
sua vez, sendo resultante do corpo
mental, e assim sucessivamente, é
“construção do espírito”, ao longo
dos séculos e milênios.
A exata medida que o espírito vai
despertando as suas faculdades, essas mesmas faculdades vão se exteriorizando no corpo que plasma por
sua habitação transitória, influenciando na estruturação de seus órgãos,
que, então, se mostram mais ou menos aptos à sua ação intelecto-moral.
Podemos dizer que, embora exteriormente todos os corpos sejam
semelhantes, o funcionamento dos
órgãos que os constituem diferem
de espírito para espírito, na maior
ou menos flexibilidade com que possam ser utilizados por cada um – dessa maneira é que alguns corpos se
mostram mais saudáveis que outros
e menos suscetíveis aos impactos naturais no passar do tempo, mas também tem o reflexo determinante do
carma, ou seja da Lei de Causa e Efeito agindo sobre o universo moral do
espírito com reflexo no corpo físico.
Fonte: O Cristo Consolador
(Carlos Baccelli/Irmão José)

Como será o mundo do trabalho?
por Edson José Ramon

P

rever como será a vida no planeta
ou como estaremos daqui a vinte
ou trinta anos é uma temeridade. As
transformações no mundo ocorrem
com uma velocidade avassaladora. Então, é bem possível que vamos errar os
prognósticos, quaisquer que sejam. Basta olhar para a história recente: a humanidade avançou mais nos últimos
cem anos do que em todos os outros
dezenove séculos, desde Cristo. Provavelmente, seguiremos mudando absurdamente nos próximos cem anos.
Mas, quando falamos em relações de
trabalho, as alterações dos últimos dois
séculos, desde a Revolução Industrial,
no final do século XIX, foram menos
significativas. Essas relações apenas se
tornaram mais formais, com regras mais
claras, tanto para quem contrata quanto
para quem é contratado. A relação capital-trabalho também evoluiu e se tornou
mais amistosa e consensual na busca incessante pela produtividade e equilíbrio.
Recentemente, a extraordinária evolução da computação e da robótica levou
à redução no número de trabalhadores
no chão de fábrica, o que foi, de certa forma, compensado pelo número de postos
de trabalho nos processos digitais. Esse
movimento, claro, aumentou as exigências de treinamento e qualificação.
Outra consequência da revolução
digital – e agora da pandemia – foi o
trabalho remoto, que já vinha crescendo tímidamente antes mesmo da Covid-19. Depois dela, contudo, esse tipo
de arranjo cresceu exponencialmente,
alcançando níveis antes inimagináveis.
Foi um salto de vários anos, impulsionado pela necessidade de distanciamento e que, segundo especialistas, não
será revertido quando tudo isso passar.
Como estará o mundo na segunda
metade deste século? Hoje, médicos já
fazem cirurgias de forma remota, empresas globais reúnem seu “board” por
videochamada, trabalhadores resolvem
complicados problemas técnicos e de
operação de máquinas com uma simples chamada de vídeo feita do próprio telefone celular.
Sem dúvida, os meios digitais vão estar ainda mais presentes na vida dos trabalhadores e nas relações profissionais Para acompanhar essa revolução, é funda-

mental conhecer as muitas possibilidades
que existem. Jovens que se preparam para
entrar no mundo do trabalho podem frequentar, paralelamente ao curso técnico
ou universitário, cursos de especialização
em tecnologia digital para conhecer, com
alguma desenvoltura, ferramentas tradicionais como Excel, Photoshop e Word,
além dos muitos aplicativos específicos
para cada atividade profissional.
E, embora esse seja um grande diferencial na acirrada concorrência pelos
melhores postos de trabalho, é importante lembrar que os fatores que há séculos diferenciam os seres humanos continuarão sendo essenciais e decisivos na
conquista de um emprego: caráter, bons
modos, empatia, gentileza, sobriedade,
bom humor, honestidade, autoconfiança, facilidade de relacionamento, entre
dezenas de outros atributos pessoais.
Além de tudo isso, o bom profissional do futuro deve ser eclético, aberto a
novos desafios, adaptável a situações adversas. Ele deve saber improvisar, resistir a situações de estresse com a convicção de que é suficientemente bom para
algo que aparenta ser intransponível.
Para isso é preciso ler, estar informado.
Ser um especialista, sim, mas, sobretudo, ser um generalista, com um pouco
de conhecimento de física, de química,
de astronomia, de história, geografia,
cultura, psicologia, línguas e outras habilidades humanas.
Pode parecer muito e, com certeza, é.
Mas o sucesso dependerá cada dia mais
da capacidade individual de conhecer o
mundo e as milhões de possibilidades do
ser humano. Essa é uma grande oportunidade para aqueles que querem fazer a
diferença. Ler, estudar, buscar o conhecimento na internet, nos livros de história, nos cursos técnicos, nas bibliotecas,
nas boas amizades, na conversa e no
convívio com profissionais de sucesso.
Assim sempre foi: os mais preparados,
os que mais interagem com os outros e
que melhor se adaptam às situações diversas e adversas é que vencerão. “É uma
velha receita que para sempre permanecerá.” O trabalho mudará, é verdade, mas
os bons profissionais seguirão conquistando novos mundos.
Edson José Ramon é empresário, presidente
do Instituto Democracia e Liberdade (IDL) e
conselheiro do Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR)
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REJANE ACOSTA

O que é a evolução espiritual?
Ouve-se muito falar em evoluir espiritualmente. Mas
você se considera um espírito? Você se reconhece como um espírito?
A maioria das pessoas,
sem se dar conta, fala sobre
evolução espiritual e sobre
sermos espíritos encarnados de forma automatizada. Muitas lembram
do fato quando se dirigem aos seus
templos espirituais, tais como igrejas, centros espíritas e umbadistas,
etc. E o resto do tempo, o que somos? Como agimos? Como nos relacionamos?
A evolução espiritual acontece
24 horas por dia, e cada experiência
vivida no cotidiano é um exercício
para que trabalhemos os traços imperfeitos que viemos corrigir através
dessa experimentação na Terra. Mas
quantos de nós observa o que sente
quando alguém lhe desagrada? Ou
apenas sentimos e permitimos que
os sentimentos saltem desenfreados e até os alimentamos? Se forem
bons, tudo fica bem. Mas e se não

forem bons, como raiva, inveja, orgulho, ciúme, tendências ao isolamento, ao
vitimismo e por aí afora?
Desde que acordamos
até o momento de dormir,
passamos por várias situações ao longo do dia que poderiam contribuir para nossa evolução enquanto espíritos. Mas é necessário estarmos conscientes o tempo
todo de que a nossa primeira missão
neste Planeta é conosco, nos melhorando e fazendo nosso ego evoluir.
Inicialmente pode parecer desafiador, mas com o tempo, podemos
aproveitar cada vez mais nossos dias
para esse projeto ao qual nos comprometemos no Plano Espiritual, nos
tornarmos cada vez mais luz. O apego aos nossos sentimentos, como orgulho, por exemplo, nos impede de
evoluirmos rapidamente. É necessário o desejo de mudar, força de vontade, resiliência e persistência. E os
seres de luz, pelo livre-arbítrio, respeitam nossas escolhas pelo amor
ou pela dor.

APROFUNDAMENTO EM PSICOTERAPIA
REENCARNACIONISTA PARA FAMÍLIA
CURSO EM SÃO PAULO - INÍCIO: 21/01/2022
Duração: 12 meses | Horário: 19h às 22h
Terças e sextas da quarta semana do mês
Contato: (51) 98447-2067 | (11) 91050-1053
Inscrições: contato.rejanecosta@gmail.com
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Bem-estar no meio do caos
por Daniela Mattos

C

resci acreditando que a astrologia era uma pseudociência, pois
não havia como todos os nascidos no
mesmo dia terem o mesmo signo e as
mesmas características. E por cerca de
35 anos eu fui descartando qualquer
informação sobre astrologia que cruzasse meu caminho.
Eu nasci no dia 21 de dezembro e durante a maior parte da minha eu achava
que era do signo de sagitário, mas nunca me identifiquei muito com ele, confirmando minha teoria de ‘astrologia é
uma falha’. Foi somente quando minha
dor crônica tomou conta do meu corpo
e experimentei o que alguns chamam de
“morte do ego”, que comecei a abrir minha mente para muitas coisas que antes
eu pensava que eram um absurdo.
Por causa da morte do ego e da dor
pela qual passei, procurei uma solução
de longo prazo fora do convencional para superar, já que tradicionais não estavam me ajudando em nada. Fazendo
minhas próprias buscas online vi que a
meditação poderia me ajudar.
Com essas pesquisas, aprendi que
existem muitos tipos de meditação e algumas são tão dinâmicas que até mesmo
alguém como eu poderia praticar. Também comecei a acreditar na sincronicidade e nos sinais do universo. Comecei
a segui-los e a prestar mais atenção a
eles. Foi por causa desses sinais e visões
que a kundalini yoga veio até mim.
A kundalini, que também é conhecida como yoga da consciência, porque
expande sua consciência física, emocional, mental e espiritual, é um tipo
único de yoga. É dinâmico, prescritivo,
um pouco estranho para algumas pessoas, mas o mais importante, é eficaz.
À medida que aprendi o que o yoga
realmente significa uma união de seu
corpo, mente e alma, também aprendi
que muitas práticas de kundalini se referem a planetas como o Sol, a Lua, Saturno e outros. Eu estava finalmente
pronta para entender que a experiência humana acontece sob a influência
do cosmos. Posso afirmar que nossas vidas não estão acontecendo apenas no
vácuo, há uma troca de energia entre
nós e o Universo.
A kundalini yoga foi minha porta
para a astrologia e sou muito grata por

ter me levado até lá. Uma vez que entendi que astrologia era muito mais do
que conhecer seu signo solar (que é o
signo a que nos referimos quando simplesmente usamos nosso aniversário),
e que nossos corpos estão sob a influência de todo o sistema solar, as coisas começaram a fazer sentido.
Agora eu entendo como cada ser humano na Terra tem essa tatuagem energética astrológica única. Esta vibração
cosmológica ficará conosco para sempre, está no nível celular, é parte de
nós, e essa impressão de energia nos ajudará a evoluir de acordo com nossas
experiências, mas a vibração inicial
sempre estará lá.
Aprendi que não era um Sagitário,
mas sim um Capricórnio zero grau,
com ascendente Touro e lua de Câncer. Aprendi tanto sobre mim mesma
quando mergulhei no universo da astrologia que o tema passou a fazer parte da minha vida.
Acredito que a astrologia funciona
como uma importante ferramenta de
autoconhecimento, pois nos aprofundamos em características muito pessoais nossas. Esse desabrochar é um ciclo
intenso e lindo, permite nos conhecermos e encontrar várias respostas das
nossas angústias dentro de nós mesmos.
E como os planetas influenciam diretamente nas nossas emoções, sugiro
que você conheça um pouco mais sobre a posição de cada planeta quando você nasceu. Isso, sem dúvidas, vai trazer
clareza para muitas questões da sua vida.
Vejo muitas pessoas buscando entender mais sobre esse assunto nos últimos meses, pois estamos vivendo um
processo de evolução da consciência
que está sim, escrito nas estrelas. Observo as pessoas tentando entender o
que está acontecendo no mundo hoje
de forma lógica e, frustradas, encontram
na astrologia e na yoga conforto e um
caminho para o seu próprio bem-estar
no meio do caos.
Reconecte-se aos ciclos naturais, à
astrologia e ao yoga, e você verá que
estamos passando por uma grande evolução da consciência humana, como
nunca antes experienciada, e, por mais
desafiador que isso seja, é um momento único e belo.
Daniela Mattos é instrutora de yoga e meditação
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Marcelo Sguassábia
‘Felizes
para sempre’
uma ova!
O sujeito dá vida à gente, cria
aquela história maravilhosa, diz
que todos viveram felizes para
sempre, põe um ponto final e se
arranca. Nunca mais volta para
ver o que aconteceu depois às suas
indefesas criaturas, no mundo do
faz de conta. Ora, quem põe filho
no mundo tem responsabilidades
a honrar. Como é que pode um autor se comprometer com a posteridade e colocar sua credibilidade em jogo, fadando seus personagens a um destino cor-de-rosa
sem dar a eles meios para isso? Felizes para sempre, essa é boa...
Vejamos o drama do Prático,
o porquinho precavido que construiu a casa de tijolos. Como o
conto de fadas tinha que terminar logo, o suíno se viu forçado a
correr com a obra e uma semana
depois a casinha tinha infiltração, três grandes rachaduras que
iam do chão ao teto e um fiscal da
prefeitura todo dia batendo na
porta, atormentando o proprietário por causa do Habite-se. Tão
logo tomou conhecimento do infortúnio, o lobo voltou à casa e nem
precisou soprar para que viesse
abaixo. Em dois minutos já estava com os três leitões debaixo do
braço. Pôs Cícero para engordar
no chiqueiro, Heitor foi alocado
nos afazeres domésticos da casa
avarandada do malvado e Prático foi obrigado a travestir-se de
veado e ganhar a vida com ofícios pouco familiares, entregando ao lobo todo o michê do dia. O
curioso é que perante a opinião
pública o lobo ainda posa de benfeitor, por ter tirado os porquinhos da indigência e dado a eles
um abrigo digno. Dizem inclusive que fundou uma ONG, chamada “Lobo Bom”, que se dedica a di-

fundir pelos reinos
mais distantes os
ideais da filantropia e da solidariedade.
Mas é preciso admitir que sorte pior teve a Cinderela. Antes que
a tinta do original da história secasse sobre o pergaminho, começou o calvário da heroína. Horas
após o suntuoso casório, quando
o príncipe foi dar um cata na moça pra fazer neném, o salto do sapatinho de cristal esquerdo espatifou-se a caminho da cama, depois de patinar num resto de brigadeiro jogado ao chão por um
convidado mais porco que Heitor, Prático e Cícero juntos. Além
do cristal do sapato, quebrou-se
também o fêmur da delicada Cinderela.
A forçada quarentena da moça, devido à cirurgia para colocação de 16 pinos na perna, obrigou o fogoso príncipe a aplacar
os hormônios junto a um sem número de donzelas do reino. Sem
sex-appeal aos olhos do marido,
Cinderela passou a ajudar as faxineiras reais na varrição e no enceramento do salão de baile. Hoje
faz doces para fora, com a abóbora que sobrou da carruagem.
Tenta com seu advogado tornar
sem efeito a autuação da vigilância sanitária, que após análise
bacteriológica julgou a referida
abóbora imprópria para consumo. Enquanto aguarda decisão judicial, diversifica sua produção
com outras qualidades de doces.
Só não aceita encomendas para
brigadeiros, por motivos óbvios.
Estes são apenas dois exemplos, dentre muitos que poderia
citar, da orfandade a que nós, personagens, estamos submetidos.
Abrace, leitor amigo, a nossa causa. Não caia no conto de fadas!
Assinado,
O Patinho Feio, que voltou a
ser feio após 14 gloriosos dias
com jeitão de cisne.
Marcelo Sguassábia é redator publicitário
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Conversando a gente se entende
por Ronaldo Bias Ferreira Jr.

N

inguém sai de uma boa conversa
da mesma forma que entrou. Sempre saímos maiores e com uma visão
mais ampla sobre as coisas, principalmente se esse papo reunir pessoas diferentes entre si.
Para que boas conversas aconteçam,
é necessário um repertório amplo, que
se constrói com novas experiências, vivências e diferentes conexões. Só conseguimos somar conhecimento a partir do que é diferente da gente. Conhecer histórias diversas nos dá uma perspectiva da realidade, nos torna mais humanos e, por consequência, pessoas mais
interessadas e interessantes.
E, quando nos sentamos para um
bom papo, precisamos lembrar de que
não somos perfeitos ou formatados como geralmente são as publicações nas
redes sociais. Somos simplesmente humanos, diferentes e únicos – por isso,
temos que evitar o hábito de ficar nos
comparando uns com os outros.
Buscar ouvir mais, perguntar mais,
para entender quem é a outra pessoa, e
julgar menos para multiplicar nossas
possibilidades de novas conexões. É importante entender que opinião e preconceito são coisas distintas. Não podemos confundir liberdade de expressão
com a ação deliberada de agredir ao próximo. A consciência de que o limite de
nossa liberdade vai até o limite da liberdade e do respeito aos direitos das outras pessoas é fundamental. E fazemos
isso a partir de boas conversas.
Podemos colaborar para que boas
conversas aconteçam quando reunimos
nelas pessoas de várias gerações. Suas
diferentes visões nos revelam desafios
reais e atuais que se parecem com os
nossos, independentemente de sermos
jovens ou adultos. Papos que nos alertam, por exemplo, dos riscos de presenciarmos passivamente a inexistência de uma revolução na educação, onde, principalmente as escolas públicas,
ao não prepararem os jovens para o
mundo digital, reforçam a desigualdade
de condições no mercado de trabalho,
condenando esses jovens às ocupações
de base, com vagas mais operacionais,
de baixa remuneração e de difícil desenvolvimento de carreira.
Conversas assim nos fazem entender que o verdadeiro programa de in-

tercâmbio que precisamos promover no
nosso país é o de criar pontes entre os
jovens alunos e alunas da periferia de
São Paulo até os escritórios das empresas globais da Faria Lima – onde o desafio principal não é o de falar uma nova língua – mas sim o de saber apertar
um simples, mas inacessível, botão nos
modernos elevadores desses prédios.
Quando nos abrimos para dialogar,
percebemos que o trajeto profissional
de uma pessoa também mudou. No passado, definia-se o futuro profissional escolhendo entre cerca de no máximo dez
profissões possíveis – e geralmente facilitava-se essa escolha seguindo a profissão dos pais. Depois, as pessoas passaram a ter liberdade parcial de escolha, contando com os pais apenas para
ajudar no processo. E hoje, diante de
um leque de mais de duzentas profissões possíveis, os jovens têm autonomia e são incentivados a escolher sozinhos o seu destino. São tantas opções
e caminhos que é praticamente impossível acertar de primeira.
Claro que o conhecimento sobre um
problema não necessariamente reflete
em ações concretas para sua resolução,
mas uma boa conversa é transformadora porque a consciência dos fatos é
o primeiro passo para a gente perceber
que um mundo melhor passa por nós,
e que somos poderosos agentes de mudança. Que nos tornamos ainda mais
fortes quando nos reunimos em rede
com outras pessoas.
Um bom papo nos faz entender que
esse cenário tão desigual e contraditório é também cheio de oportunidades
de mudança. Faz perceber, inclusive,
que infelizmente todo esse caos aparente ainda é melhor do que um cenário de ordem, comprometido por uma
cultura machista, sexista, homofóbica
e racista que não nos representa mais.
Por isso, se ainda não começou, comece a promover sua revolução de inclusão. Comece em casa, com a família,
com os amigos, através dos programas
que escolhe ver no streaming, na sua
comunidade, no trabalho. Provoque
boas conversas, se conecte, conheça
outras realidades e se prepare para diferentes e melhores escolhas.
Ronaldo Bias Ferreira Jr. é sócio-diretor da
um.a Diversidade Criativa. Formado em comunicação social e marketing, é empresário
e empreendedor
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CULTURAZEN

Divulgação

Fotos: Daniel Deák/SP Turis.

Integrantes do
coral que se
apresentou na
inauguração da
árvore de Natal
na altura da
Ponte Estaiada
(abaixo), às
margens do
Rio Pinheiros,
em São Paulo

Funcionários do Fundo Social de Solidariedade de Valinhos na entrega de cestas
e brinquedos na Campanha Natal mais Solidário, que contemplou 900 famílias

LEITURAZEN
MÃOS EM PRECE

Monja Coen
Editora Citadel

Divulgação

CULINÁRIAZEN
BACALHAU ESPIRITUAL
Ingredientes
• 400 g de bacalhau dessalgado
• ½ pacote de pão de forma sem casca
• 2 cebolas
• 5 dentes de alho
• 1 cenoura ralada
• 1 litro de leite
• 2 folhas de louro
• 1 colher de sopa de manteiga
• 1 colher de sopa de farinha
• 150 g de parmesão
• Quanto Basta azeitona preta
• QB tomate cereja
• QB Azeite extra virgem
• QB de noz-moscada ralada
• QB salsa
• QB pimenta-do-reino

Divulgação

A partir de textos publicados
originalmente no jornal Zendo
Brasil, novo livro da missionária
fundadora da comunidade
zen-budista no Brasil destaca
a importância da gratidão e
ensina a enxergar o valor das
trajetórias, dos caminhos e dos
descaminhos da vida.

Preparo
Coloque em uma panela a manteiga e
a farinha, deixe cozinhar e acrescente
o leite aos poucos, sempre mexendo.
Reserve 200 ml de leite para hidratar
o pão. Deixe cozinhar até espessar,
tempere com sal e noz-moscada.
Reserve o molho branco.
Coloque o leite para aquecer e, em
seguida, em um recipiente, deixe o
pão no leite para hidratar.
Em outra panela, coloque azeite, alho,
cebola, cenoura (somente a metade),
bacalhau, louro e refogue bem. Acrescente o pão, misture bem, coloque o
molho branco e salsa e pimenta (sal, se
necessário). Monte em refratário, cubra
com o restante da cenoura, parmesão

e decore com tomate cereja, azeitona.
Leve para o forno a 180º C até gratinar.

Rendimento: para 4 pessoas.
fonte: chef Olivardo Saqui (Quinta do Olivardo)
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