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MENTORIA PARA MULHERES
O Instituto Vasselo Goldoni, que promove programas de ação social com a 
missão de incentivar e difundir a reintegração e o respeito à diversidade, es-
tá lançando nova versão de sua mentoria colaborativa gratuita para mulheres 
em situação de vulnerabilidade. Inscrições no site www.institutoivg.com.br.

JANEIRO ROXO
Sensibilizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce da han-
seníase é o foco da campanha Janeiro Roxo, que promove, durante todo o 
mês, uma série de ações voltadas à doença, lembrada anualmente, no últi-
mo domingo de janeiro, pelo Dia Mundial Contra a Hanseníase.

PUBLICAÇÃO DA DOUTORES DA ALEGRIA
E, Se...? é o tema do sexto volume da série Boca Larga, criada pela Associa-
ção Doutores da Alegria com o propósito de divulgar a experiência dos ato-
res e atrizes que atuam como palhaços em hospitais. A edição está disponí-
vel no site www.doutoresdaalegria.org.br. 

AJUDA A VÍTIMAS DE ENCHENTES
A ONG Gerando Falcões lançou campanha para ajudar a população afetada 
pelas enchentes no sul da Bahia e norte de Minas Gerais. Para colaborar, bas-
ta acessar o site da campanha – site.gerandofalcoes.com/juntospelabahia 
– ou fazer um depósito via Pix – CNPJ: 18.463.148/0001-28. 

GOLFE PARA O FUTURO
Estão abertas as inscrições para o Projeto Golfe Chave para o Futuro, volta-
do a jovens de 13 a 17 anos atendidos nos centros de referência em assis-
tência social de Indaiatuba. Interessados devem comparecer, acompanha-
dos pelos responsáveis, no Cras mais próximo da residência até 24 de janeiro. 

ANO NOVO CHINÊS
Ano do Tigre na cultura chinesa, 2022 começa no dia 3 de fevereiro, segundo 
o calendário solar usado como referência para o feng shui e pela Astrologia 
Chinesa Ba Zi. Pelo calendário lunar, a data é 1º de fevereiro.

PANORAMA

Os artigos assinados são de 
responsabilidade exclusiva 
dos autores e não refletem, 

necessariamente, a opinião do jornal.

Dini Grey

O ano de 2022 vem sendo represen-
tado pelo nosso número mestre 22, 

que antecede o número 20, podendo ser 
representado pelo número zero, o po-
der multiplicador deste número (2). 

O número 22 vem carregado pelo po-
der espiritual da afirmação e positivi-
dade e também por sua sincronicidade. 
O número 2 vem mostrar a necessidade 
do outro, de não caminhar só.

Vejo neste ano a oportunidade do 
recomeço, pelo Poder do Espírito Santo 
de Deus, que nos orienta a, juntos, bus-
car na força da fé a sabedoria necessá-
ria para fazer ao outro e ao Universo 
aquilo que estaremos prontos a receber 
como colheita por nossas atitudes em 
todas as áreas de nossas vidas.

Os poderes espirituais que regem o 
2022 nos darão oportunidades de RES-
SIGNIFICAR tudo em nossas vidas, pe-
las forças dos elementos Água e Terra, 
propiciando, através do ciclo natural das 
águas, o retorno, e a Terra nutrindo todo 
o necessário para nossa sobrevivência.

Nesse processo, surgem os arco-íris, 
que vêm nos mostrar que depois das chu-
vas o Sol reaparece, apresentando uma 
paleta de cores para escolher aquela que 
dará o tom às nossas vidas. Cada cor sim-
boliza a força que irá nos apoiar.

Ao observar o curso das águas, ve-
mos o quão perfeitas elas são, rumando 

para o mar, nos mostrando a impor-
tância de seguir em frente. Nas quedas, 
elas geram energia, ensinando que as di-
ficuldades, depois de superadas, nos for-
talecem. As ondas vêm e se renovam, 
mostrando o ciclo continuo e perfeito.

Precisamos usar de sabedoria para 
colher os bons frutos, a paz e a pros-
peridade que tanto almejamos.

Necessitamos fazer a nossa parte, nos 
movendo individual e coletivamente, 
com irmandade, respeitando os princí-
pios cristãos, sobretudo movidos por 
amor, compaixão, lealdade e fraterni-
dade, para vivenciarmos o ano de 2022 
em abundância do Melhor do Agir do Es-
pírito Santo de Deus sobre nossas vidas.

Devemos vigiar nossos pensamen-
tos para que sejam bons; nossos cora-
ções, para que se mantenham em amor 
e harmonia, para que nossas atitudes 
possam ser positivas, fluídas e con-
dizentes com as oportunidades que o 
ano de 2022 vem nos oferecer depois 
das tempestades dos anos anteriores.

Precisamos nos unir em prol do 
bem maior, pelo bem de toda humani-
dade, para que os Bálsamos do Espíri-
to Santo possam nos curar de todos os 
males que acometem a Terra e propi-
ciem a oportunidade de um recomeço 
transformador em 2022.

Saúde, paz, luz e alegrias!

Dini Grey é terapeuta holística e life coach

Mensagem para 2022
PONTO DE VISTA
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ZENTREVISTA: Maria Paz

GUINADA INTERIOR
“Imagine todas as pessoas vivendo 

a vida em paz. Você pode dizer que 
sou um sonhador, mas não sou o 

único. Eu espero que algum dia você se 
junte a nós”. A letra traduzida de Ima-
gine, canção de John Lennon que se tor-
nou um hino pela paz, invadiu a vida da 
escritora que carrega a missão no nome. 
Como engenheira, Maria da Paz Medei-
ros Fernandes chegou ao máximo grau 
acadêmico e, para melhorar a vida das 
pessoas de forma prática, atuou por mais 
de duas décadas no ensino e estudo por 
melhores condições de trabalho e de de-
senvolvimento ambientalmente sus-
tentável. Na juventude, a paraibana foi 
missionária franciscana leiga e se espe-
cializou em pedagogia religiosa. Resul-
tado de seis anos de vivência e pesquisa 
transdisciplinar, seu livro de estreia, Pra-
zer em Ser Humano, transita por temas 
como mudanças climáticas, inteligên-
cia artificial e renda básica universal, 
ao mesmo tempo em que aborda ques-
tões profundas do ser humano, como 
a descoberta do propósito de cada um. 
Nesta entrevista ao JORNALZEN, Maria 
Paz fala mais sobre o processo interior 
para se alcançar a felicidade possível.

  
O que a levou a despertar o interesse 
em pesquisar a potencialidade humana 
para a felicidade?

Desde pequena, percebi que a vida 
é cheia de possibilidades, mas as pes-
soas se limitam em rotinas e metas que 
desgastam, fazem sofrer e tomam o 
precioso tempo de vida. Recordo que eu 
era muito falante e questionadora, e al-
gumas pessoas chegaram a cogitar que 
eu seria da área de humanas. Contudo, 
com apenas 4 anos, já tinha decidido ser 
engenheira. Eu queria algo exato, sem 
contestação, que efetivamente ajudasse 
a facilitar a vida humana. Segui na en-
genharia, que amo até o grau máximo, 
mas percebi que faltava o principal: a 
paz. Não havia mais como olvidar os 
grandes questionamentos humanos que 
por toda a vida pulsaram em meu ser. 
Dessa forma, dediquei seis anos para 
pesquisar o conhecimento humano so-
bre nós mesmos e a realidade, para além 
da maravilhosa tecnologia e do valioso 
método científico que a possibilita.

Levando em conta seus estudos, quais 
os principais entraves nesse sentido?

Passamos pela vida, que é muito cur-
ta, encurralados entre a reatividade ce-
rebral e o condicionamento ambiental. 
Assim, não vivemos nem temos livre-
-arbítrio. Estamos muito fragmentados 
na contemporaneidade e, apartados da 
integralidade, desaprendemos a signifi-

Engenheira missionária que carrega o propósito no nome se 
dedica a pesquisar a potencialidade humana para a felicidade

DIVULGAÇÃO

prática acadêmica pa-
ra fazer a pesquisa bi-
bliográfica transdis-
ciplinar, em que cada 
pergunta que fazia na 
busca pelo ser huma-
no abria um imenso 
leque multidisciplinar. 
E fui, com coragem, 
investigando e me de-
dicando a compreender 
a ação conjunta dos 
saberes humanos que 
passa despercebida e, 
às vezes, parece até 
uma ação proibida ou 
contraditória na con-
temporaneidade.

De que forma a forma-
ção como missionária 
franciscana ajudou em 
sua trajetória de vida?

Ajudou em tudo. Há 
muito que aprender 
com o Poverello [como é 
conhecido São Francisco 
de Assis], sobretudo a 

inteireza. Ele vivenciou um processo 
de conversão profunda ao que há de 
melhor no humano. A partir daí, Fran-
cisco já quase não se fragmentou em 
seu cotidiano e passou a zelar amoro-
samente pela criação. Na completude 
da inteireza, os vislumbres arquetípicos 
dos atributos de Deus eclodiram na in-
terioridade de Francisco e transborda-
ram em sua vida. E ele vivenciou o amor 
incondicional; a bondade que, unida à 
justiça, promove vida em abundância; a 
verdade que ilumina. Em Francisco, não 
há um motivo escondido por trás de seus 
atos nem a monotonia do formalismo ou 

“A felicidade duradoura só 
começa a se tornar possível
quando despertamos para a
vivência de nosso propósito”

car o que sentimos e o que nos acontece, 
deixando de saborear o conhecimento 
verdadeiro que harmoniza e desperta a 
pessoa humana. Sem inteireza, não há 
racionalidade sadia nem a possibilidade 
de parirmos a paz e saborearmos a fe-
licidade duradoura. Entender e unir as 
complementaridades dos saberes que 
se apresentam separados na contem-
poraneidade é um grande desafio. Mi-
nha formação e vocação de engenheira 
forneceu uma visão diferenciada nessa 
busca em colocar os saberes apartados, 
funcionando em harmonia produtiva, 
sem distorções ou preconceitos. Usei a 

o determinismo do automático cerebral. 
Tudo é pleno, lúcido, criativo, espontâ-
neo, simples e inovador. Nele, vemos a 
pequenez do humano que é diariamente 
tentado e a sua grandeza de poder e sa-
ber escolher a jornada para Deus. 

Particularmente, adota alguma prática 
voltada ao autoconhecimento?

Excelente questão para refletir e 
compreender que o autoconhecimento 
não significa entender por que razão eu 
penso isso, sinto aquilo ou ajo daquele 
modo. Precisamos ir além dessa nuvem 
coletiva. Descobrir quem somos, enxer-
gar as nossas potencialidades e escolher 
com lucidez. No meu livro, conto minha 
vivência e segredos, sobretudo a me-
ditação no ser, que para mim sempre 
aconteceu naturalmente. Nela, acessa-
mos desde a criatividade necessária pa-
ra resolver as questões candentes em 
nossa vida pessoal e profissional até 
questões existenciais mais profundas. 

Como avalia a proposta do JORNALZEN?
Somente com inteireza podemos pa-

rir a paz. Nesse sentido, o JORNALZEN 
promove conhecimentos humanos de 
diversas áreas, a fim de ajudar no desen-
volvimento de pessoas mais saudáveis e 
com melhor qualidade de vida. Que se-
ja um exemplo para o redespertar da im-
prensa que alavanca, divulga e promo-
ve boas notícias promotoras da vida hu-
mana e da natureza, através de um con-
teúdo que semeie a paz e a felicidade.

   
Que mensagem gostaria de deixar para 
os nossos leitores?

Precisamos sempre mais redescobrir 
o prazer plenificante e libertador que 
nos faz humanos, a nossa racionalidade 
sadia. O ser humano está muito maltra-
tado, apartado de sua própria interiori-
dade. Movidos por metas externas, pas-
samos pela vida sem viver. Busquemos 
a felicidade duradoura, que só começa a 
se tornar possível no momento em que 
nos tratamos em nossa interioridade e 
despertamos para a vivência de nosso 
propósito, que é único e específico, mas 
sempre aponta para o ganho coletivo. 
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A marcha do progresso espiritual
A marcha do progresso es-
piritual é inexorável. Pode 
ser perturbada ou dificulta-
da, nunca, porém, ficar re-
tida em conveniências de 
indivíduos ou de grupos, pa-
ralisando o seu progresso. A 
criatura humana está desti-
nada à plenitude, avançando sob in-
junções dolorosas, que resultem da 
ignorância ou da má utilização dos 
recursos preciosos que se lhe encon-
tram ao alcance.

O ser humano de origem divina 
experimenta as mais diferentes mani-
festações da vida, desenvolvendo os 
valores sublimes que lhe dormem em 
germe, até atingir a felicidade para a 
qual está destinado. Essa felicidade 
deverá ser conquistada, passo a pas-
so, mediante esforço pessoal, de mo-
do que desabrochem os seus poten-
ciais que impulsionam à conquista da 
glória. Através das múltiplas reencar-
nações, o Espírito aprimora-se, liber-
tando-se do primarismo por onde tran-
sitou e avançando rumo à sublimação.

O sentido da vida inteligente é as-
censional, que se logra através dos de-
safios existenciais, que devem ser ven-
cidos, desvencilhando-se das heran-
ças negativas, que procedem das ex-
periências anteriores, e que necessi-
tam ser corrigidas. Em razão disso, es-
ses conflitos pertubadores, nos deso-
rientam e nos empurram para situa-
ções dolorosas, quando não direcio-
nados com sabedoria e enfrentados 
com valor. Na raiz de todo esse pro-
cesso aflitivo existe uma herança psi-
cológica de outras existências, que pre-

cisam ser vencidas a fim de 
favorecer o Espírito com no-
vas aquisições, sem amarras 
com os fracassos do passado.

Desse modo, a felicidade
no mundo é possível desde 
que seja desenvolvido o em-
penho por consegui-la. Nin-

guém se encontra na Terra exclusiva-
mente para sofrer, mas para criar as 
condições da saúde real e da alegria 
plena. Mesmo nos casos de expiações 
vigorosas, trabalham pela libertação 
do ser encarcerado, logo seja con-
cluída a etapa de reeducação.

O ser humano é todo um feixe de 
emoções que necessitam ser bem di-
recionadas, e que a educação, o co-
nhecimento e o exercício se encarre-
gam de transformar em vivências. As-
sim, os desafios que se apresentam 
como emoções perturbadoras, trans-
tornos neuróticos de ansiedade, de 
culpa, de estresse, de angústia, exi-
gem atenção e devem ser cuidados 
de forma especial, utilizando-se das 
ciências modernas psíquicas, bem co-
mo das contribuições Espirituais, co-
mo ciência da alma.

A conquista da felicidade ocorre 
quando se transita para um estado 
de equilíbrio de espírito. Portanto, o 
sofrimento é uma transição de uma 
situação inferior, de uma etapa que 
deve ser vencida através da harmo-
nia e do equilíbrio, com conquistas 
morais e espirituais, superando os 
desafios existenciais.

Fonte: Conflitos Existenciais 
(Divaldo Franco/Joanna de Ângelis)

JOÃO SCALFI
Livia Brandão

Vacina no braço, hora de comemo-
rar, certo? Por mais que a equação 

pareça resolvida, a simples menção de 
retornar a rotina presencial dos espa-
ços cheios, com abraços e apertos de 
mão, enche de dúvidas muitas pesso-
as. Como escapar da ansiedade, do es-
tresse pós-traumático e do medo que 
nos impregnou nesse período pandê-
mico? Será que somos capazes de rea-
prender a viver em um mundo em que 
o contato não é uma ameaça?

Para entender este fenômeno preci-
samos voltar atrás, para 2020: o ano co-
meçou cheio de expectativas para muita 
gente, avanços tecnológicos anuncia-
dos, o fervor das festas de carnaval e, de 
repente, algo se quebrou. Entramos em 
um momento de completa incerteza, iso-
lamento completo e medo de uma do-
ença letal e totalmente desconhecida.

A Covid-19 chegou ao mundo de mo-
do abrupto e avassalador. Muitos di-
zem que “o mundo parou”, e nós tam-
bém paramos pontualmente a realiza-
ção de nossas rotinas. Escolas, traba-
lhos, relações, tudo passou a ser inter-
mediado por uma tela. Nos adaptamos, 
ressignificamos nossas relações pre-
senciais; a pandemia exigiu mudanças 
bruscas num curto espaço de tempo e, 
com isso, perdemos hábitos que leva-
mos uma vida para construir.

Aos poucos, as coisas parecem re-
tornar à normalidade. Mas, como res-

tabelecemos o que foi perdido? O ano de 
2022 iniciou e, mais uma vez, estamos 
cheios de expectativas, planos, projetos 
e desejos. Gradativamente, nos aproxi-
mamos de uma suposta normalidade e 
somos impulsionados a retomar a nos-
sa rotina. Mas, se essa é uma tarefa di-
fícil para qualquer indivíduo, imagine 
a dificuldade daqueles que sofrem com 
algum transtorno mental?

Estabelecer práticas diárias é fun-
damental na reestruturação do cotidi-
ano, e para pessoas com um diagnós-
tico de transtorno mental pode ser ne-
cessário um acompanhamento profis-
sional. Todo mundo fala que já é a hora 
de “voltar ao normal”, mas esquecem 
de um pequeno detalhe: essa não é uma
 tarefa fácil! Não digo isso para desen-
corajar, ao contrário, é importante ter 
dimensão do desafio para que possa-
mos tomar uma decisão essencial: bus-
car auxílio profissional.

Se estiver difícil, peça ajuda. É pos-
sível reaprender a rotina e recuperar a 
vida social com conforto, segurança e 
equilíbrio. Mas, este é um processo di-
ferente para cada pessoa e muitas pre-
cisam de apoio para reconquistar a au-
tonomia perdida na pandemia. Tudo 
aquilo que o distanciamento nos fez 
esquecer teremos que reaprender jun-
tos, um pouco a cada dia, mas sempre 
caminhando para frente. 

Livia Brandão é terapeuta ocupacional e coor-
denadora do Hospital Dia da Holiste Psiquiatria

Em busca da rotina perdida
PONTO DE VISTA
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Por que reencarnamos?
Essa tem sido uma dúvida constan-
te na vida das pessoas. Até mesmo 
pessoas muito ligadas às religiões, 
onde encontram o conforto e aco-
lhimento dentro de sua fé, seguem 
suas vidas com tal questão. A jorna-
da nesse Planeta tem o intuito de 
aprendizado através das experiências 
que vivenciamos. Como utilizar essa 
informação na prática?

As experiências ao longo de nos-
sas vidas despertam em nós sempre 
os mesmos sentimentos, em maior 
ou menor grau. Nesse fato está o nos-
so propósito. Aproveitarmos as situ-
ações para que possamos entender-
-nos melhor, descobrindo os senti-
mentos que surgem de nós. E decor-
re da maneira como entendemos o 
mundo, a nossa posição nele e as si-
tuações e pessoas que nos cercam. 

Partindo desse entendimento é 
que construímos as relações, e ne-
las manifestamos justamente o que 
viemos melhorar, além de tudo de 
bom que também podemos ofertar.

Sendo assim, para aproveitar nos-

so momento nes-
te Planeta, é pre-
ciso mudar o foco de atenção. É pre-
mente que nos preocupemos muito 
mais com a forma como pensamos, 
agimos e reagimos, com o que sen-
timos diante das situações do que 
propriamente com as situações. É 
claro que precisamos vivenciá-las, re-
solvê-las, pois enquanto encarnados 
temos responsabilidades a cumprir. 
Mas aproveitar a jornada, corrigindo 
nosso raciocínio até chegar à solução, 
trará rapidez ao processo.  

Quando passamos a “virar o holo-
fote” para nós, encontramos um cam-
po riquíssimo de estudo. A partir daí, 
as questões externas passam a não 
nos agredir mais como antes, mas 
a contribuir com uma curiosa e em-
polgante jornada de autoevolução.

Temos dispendido muito tempo 
e energia com o “lado de fora”. Pre-
cisamos dar mais atenção aos pro-
cessos internos para cumprir com o 
propósito da reencarnação, nossa 
evolução enquanto espíritos.

REJANE ACOSTA

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

Daniele Costa

Quando percebi a criação desse  tema 
para um dos meus artigos, logo me 

veio a imagem das minhas gatinhas – 
sim, tenho duas gatas lindas, vira-la-
tas e adotadas.

E o que pertencimento no contexto 
organizacional tem a ver com elas?

Tudo.
Em nenhum momento da minha 

vida me imaginei com uma gata. Ali-
ás, sempre tive medo de gatos, até que 
um dia escolhi ter um gato. É incrível 
como mudamos nesta vida!

Bom... À época, estava morando em 
Brasília. Frida chegou com 35 dias de 
vida e, com toda sua energia, me trou-
xe um casamento e a mudança para ci-
dade de São Paulo.

Já morando há nove meses em São 
Paulo, uma colega de trabalho me fa-
lou a respeito de uma gatinha que es-
tava para ser abandonada. Com muita 
dó e sem saber se divulgava a doação 
ou acolhia a gata, acabei seguindo meu 
coração e adotei a gatinha, que recebeu 
o nome de Cleópatra, vulgo Cléo. 

E o que isso tem a ver com perten-
cimento? Agora começa a história.

Você sabia que fazer a introdução de 
um gato novo em um ambiente exige 
psicologia?

Duas gatas. Duas fêmeas. Duas líde-
res. Cada uma com sua personalidade.

As fêmeas comandavam o pedaço, 
cada uma a seu modo. Mas estava mui-
to difícil e pesada a adaptação. Elas re-
almente não se queriam no mesmo es-
paço. Já tínhamos contratado especia-
listas, cat sitter e nada de se adaptarem. 
Estávamos desistindo.

Até que houve uma constelação fa-
miliar no meio do caminho, que me trou-
xe bastante clareza de como lidar com 
a situação. Fui constelar outro tema da 
minha vida — sim, eu me trabalho mui-
to para trabalhar outras pessoas, nin-
guém pode dar aquilo que não tem.

Então, durante a constelação e em 
uma troca de informações com a tera-
peuta sobre a adaptação das gatas, ela 
me fez a pergunta: Dani, você já deu um 
lugar para a Cléo nesta família? Já dis-
se a ela que ela é bem-vinda? Já trouxe 
pertencimento a ela?

Eu não havia pensando nisso. Lem-
brei de tudo que era necessário para so-

brevivência básica dela, mas não pen-
sei em algo como pertencimento.

Quando saí da sessão, cheguei em 
casa e conversei com a gatinha, pus o 
meu marido para fazer o mesmo e fa-
lamos para ela que ela era muito bem-
-vinda naquela casa, ali era o lugar 
dela, se ela escolhesse.

A partir daquele momento, a ener-
gia mudou, e as gatas começaram a se 
entender e a Frida, minha primeira ga-
ta, aceitou a presença da Cléo de forma 
leve, fluida e, claro, do jeito dela de re-
ceber e aceitar.

Essa situação me fez refletir o quan-
to o pertencimento é importante. Sa-
ber que temos um lugar ali naquele es-
paço que ocupamos, muda todo o ce-
nário e perspectivas.

Com isso, fiz também uma analo-
gia, sobre o quanto esse pequeno cená-
rio de adaptação que relatei aqui acon-
tece nos ambientes corporativos e co-
mo uma palavra de empoderamento, de 
dar lugar e trazer pertencimento, pode 
mudar toda uma situação.

Tive líderes que fizeram isso por 
mim e abriram esse espaço de perten-
cimento. Isso muda a energia do gru-
po, pois traz a percepção de que quem 
está chegando faz parte do ambiente e 
a adaptação e integração se tornam mui-
to mais leves e fluidas.

Mas tive alguns que sequer davam 
espaço para isso, na verdade, tinham 
uma visão de despotismo, o reinado era 
absoluto e os outros que se virem.

O ambiente assim era péssimo; o cli-
ma organizacional, extremamente pe-
sado. O que faltava ali? Dar voz e lugar 
para cada um. Todos nós ocupamos um 
espaço no mundo e no universo, e quem 
vem antes pode facilitar esse processo 
de ocupação.

Ficou a lição e percepção com toda 
essa história: ambientes com climas or-
ganizacionais pesados será que têm um 
processo de ambientação equilibrados? 
Será que cada um está ocupando o seu 
devido lugar? E será que o líder está dan-
do voz e lugar a eles, trazendo perten-
cimento?

Deixo a reflexão de vocês. Ah... e 
quanto às minhas gatas, estão devida-
mente integradas.

Daniele Costa é mentora, palestrante e facilita-
dora em desenvolvimento integral humanow

Pertencimento: o que isso pode
mudar no meio organizacional

PONTO DE VISTA

https://www.draedna.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5551984472067
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511910501053
mailto:contato.rejanecosta@gmail.com
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MARCELO SGUASSÁBIA

A invenção do Dr. Gylson 
O Doutor Gylson Heraldo Macieira da 
Cruz, que há poucos dias fez sua pas-
sagem para o andar de cima, deixou 
vasto patrimônio e um invento de va-
lor incalculável, ao qual se dedicou 
secretamente por mais de cinco dé-
cadas.

A invenção parecia ser, pelo me-
nos no entendimento do morto, de 
tal importância histórica que foi en-
terrada por ele no pasto de uma de 
suas fazendas, constando em seu tes-
tamento a localização exata do es-
conderijo.

Iniciadas as escavações nas coor-
denadas previstas no documento, em 
pouco tempo a pá se chocou com o 
casco de uma espécie de contêiner, 
guarnecido por camadas sobrepos-
tas de platina e isopor de alta densi-
dade. Uma placa acrílica em verme-
lho berrante alertava: “Temperatu-
ra interior: 179,18 graus centígrados 
negativos”. Feita a abertura por re-
conhecimento biométrico das digi-
tais do neto do falecido, inventarian-
te do espólio, uma espessa nuvem ter-
rivelmente gelada imobilizou de ime-
diato o rapaz, o advogado da famí-
lia e o tabelião do cartório que o acom-
panhavam.

Recompostos aos poucos do forte 
choque térmico, deram por fim com 
uma montanha de pacotes congela-
dos, de formatos variados, cujo le-
vantamento completo demandaria 
semanas de trabalho.

Alguns deles, com os respectivos 
conteúdos anotados com a letra do 
Dr. Gylson:

- Bolinhos de chuva de Comadre 
Dorinha, esposa de Boanerges, da 
Estância Boaventura – 1942

- Feijoada da tia Neuza Philo-
mena (com carnes e linguiças em 
cumbucas separadas) – 1935

- 22 jujubas sortidas, encon-
tradas no chão do Programa Jovem 
Guarda – 1966

Ponche de baile de debutantes – 
1967

Primeira papinha de Neston com 
banana do meu primogênito Lou-
renço – 1958

Risoles de carne, coxinha e bo-
linha de queijo da festa de batizado 
do Lucas – 1972

Bombom de cereja ao licor Sönk-
sen – 1963

- 1/2 de copo de caipirinha, ser-
vida ao George Harrison na casa do 
Emerson Fittipaldi, quando da pri-
meira visita do ex-beatle ao Brasil 
– 1979

- 1 fatia quase inteira de pizza 
margheritta deixada no prato pelo 
Pelé, em rodízio no Grupo Sérgio - 
1971

- Último bolo mármore feito pela 
Silvia antes do AVC – 1985

Descongelados alguns dos alimen-
tos, segundo as instruções que o tes-
tamento detalhava, as poucas (e fe-
lizes) testemunhas que tiveram aces-
so ao contêiner puderam constatar 
que todos eles conservavam intactos 
o frescor, o sabor, a textura e o aro-
ma originais, como se fossem feitos 
na hora – independente da data de 
congelamento –, podendo ser con-
sumidos normalmente e sem riscos 
à saúde. Um fenômeno a desafiar a 
ciência, já que pouquíssimos alimen-
tos conservam suas propriedades por 
mais de 12 meses em freezer.

O restante do compartimento ge-
lado era ocupado por milhares de 
itens, entre comidas e bebidas, todos 
cuidadosamente embalados em plás-
tico filme e etiquetados com minu-
ciosa descrição do conteúdo, dia e ho-
rário de armazenagem. Dentre eles, 
doces de confeitaria, sobras de ban-
quetes oferecidos em posses de pre-
sidentes da República, comida de 
avião, moquecas diversas, biscoito 
Globo salgado e doce, marias-moles, 
filés a cavalo, chicletes, quebra-
-queixo e churrasco grego.

Ao fundo do contêiner, uma men-
sagem escrita em tinta fosforescen-
te: “Finalmente vocês sabem por 
quais motivos me ausentava tanto da 
fazenda e porque me trancafiava por 
dias seguidos no escritório, assim que 
chegava das viagens. Façam o pro-
veito que bem entenderem do meu 
invento, se de fato enxergarem al-
guma serventia nele. Até a eterni-
dade”.

* Esta é uma obra de ficção.

Marcelo Sguassábia é redator publicitário

Carolina Piva

Crises costumam ser impulsionado-
ras da solidariedade. Ao longo dos úl-

timos meses, muitas pessoas se mos-
traram abertas a olhar para o próximo 
e, principalmente, despertaram para as 
necessidades das engrenagens que fa-
zem um sistema de saúde público fun-
cionar. Em meio a tantas dificuldades, 
se descobriram caminhos possíveis para 
captar recursos financeiros, e as ações 
de filantropia tomaram corpo para aju-
dar a fortalecer a saúde do Brasil. 

Desde a chegada do coronavírus, em-
presas, ONGs e a sociedade civil doaram 
cerca de R$ 7 bilhões para causas liga-
das à Covid-19, de acordo com dados do 
Monitor de Doações da Associação Bra-
sileira de Captadores de Recursos. Mas 
o volume de doações não acompanhou 
o avanço da doença no Brasil. O apro-
fundamento da crise econômica no país 
atingiu com força o repasse de recursos 
pelas empresas, que recuaram com a in-
certeza que tomou conta dos mercados. 
Nesse cenário, os movimentos sociais 
lutam para colocar mais elos na corren-
te solidária formada em 2020.

Adaptações e aprendizados diários 
são o caminho para estabelecer novas 
estratégias. Os hospitais filantrópicos 
padecem com a gestão de seus orça-
mentos devido à tabela deficitária de 
pagamentos do SUS. A captação se tor-
na uma necessidade urgente, que co-
meça no relacionamento com parla-
mentares em busca da destinação de 
emendas, passa pelo contato com em-
presas para conseguir patrocínio e che-
ga até as pessoas físicas, que podem des-
tinar uma parte do seu Imposto de Ren-
da ou simplesmente doar notas fiscais.

A principal ferramenta é sempre a 
sinceridade. Expor a realidade é impor-
tante para o início de qualquer con-
versa. Contar como funcionam os bas-
tidores do atendimento universal de 
uma instituição filantrópica e como 
existem pessoas que se dedicam para 
a construção desse ideal é uma forma 
de gerar um despertar altruísta. Mas, 
apesar das diversas metodologias dis-
poníveis, nem sempre é fácil sensibi-
lizar os decisores da importância que 
as doações têm para a manutenção de 
um hospital. Porém, estamos sentindo 
que a cada dia, sobretudo o setor em-

presarial, que ainda é o maior desafio, 
está olhando para a filantropia e en-
tendendo que, quando uma sociedade 
cresce de forma igualitária, quem ga-
nha somos todos nós.

Não é possível prever o futuro, mas, 
mesmo assim, é possível traçar táticas 
para se reinventar e se adequar ao que 
o novo normal reserva e, dessa forma, 
garantir sobrevivência no momento atu-
al e também depois. O ano de 2021 foi 
difícil, mas, ainda assim, foi possível 
somar várias conquistas. Agora, para 
2022, a palavra é esperança de uma re-
cuperação na economia que possibilite 
um aumento nas doações, melhora na 
saúde geral da população para desafo-
gar as operações e retomada das ativi-
dades presenciais. A quarentena tirou 
das entidades recursos geralmente ob-
tidos em eventos presenciais, como ba-
zares e brechós. Coube então aos gesto-
res recorrer às vendas por lojas on-line 
próprias ou de parceiros, para repor par-
te dessas perdas.

Enfrentar os desafios e expandir o 
alcance do investimento filantrópico 
também significa ampliar a disponi-
bilidade de recursos para ações de de-
senvolvimento de diferentes setores. 
Essa expansão não é só urgente, como 
fundamental. A filantropia vai muito 
além do assistencialismo ou da cari-
dade. Ela realiza mudanças estratégi-
cas e efetivas, servindo como pontapé 
para alavancar projetos de impacto pa-
ra a sociedade. Da gripe espanhola à 
Covid-19, as ações filantrópicas tive-
ram papel importante na promoção da 
saúde e continuarão a ter. 

O ato de doar faz tão bem para quem 
doa quanto para quem recebe. O senti-
mento de pertencimento ao grupo que 
efetivamente está fazendo algo para 
construir uma sociedade melhor nos tor-
na pessoas mais empáticas, com uma 
visão de mundo mais abrangente. O re-
sultado disso é vivermos em um mun-
do mais aberto ao novo e pacífico, por-
que, quanto melhor estiver o nosso en-
torno, melhor todos estaremos. Jun-
tos, podemos cobrar e agir para que 
nenhum brasileiro perca a vida e deixe 
seus sonhos e familiares por falta de 
leito, equipamentos ou empatia.

Carolina Piva é gerente de marketing e mobili-
zação de recursos da saúde do Grupo Marista

A pandemia nos fez
mais solidários?

PONTO DE VISTA

mailto:msguassbia@yahoo.com.br
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PARA NÃO 
DESISTIR DO AMOR

Matheus Rocha
Editora Planeta

Jornalista retoma temas que o 
tornaram conhecido nas redes 

sociais, como amor-próprio e 
relacionamento, por meio de 

crônicas, poemas e aforismos. 
Obra externa inquietudes e 

dilemas cotidianos do autor e 
inunda com reflexões os leitores 

que, assim como ele, estão 
desacreditados no amor.

TOMATE CONFIT COM
MUÇARELA DE BÚFALA

CULTURAZEN

Ação promovida 
pelo Espaço Avançar 

arrecadou  
e distribuiu 

180 brinquedos 
para crianças 

autistas atendidas 
pelo serviço 

socioassistencial  
do município de 

Indaiatuba   

DIVULGAÇÃO

Ingredientes
- 1 kg de tomate cereja (em rama,
  opcional)
- 300 ml de azeite de oliva
- 2 ramos de alecrim
- 6 dentes de alho
- 10 un. de grão de pimenta-preta
- 6 un. de muçarela de de búfala
  cerejinha (usadas apenas na
  montagem do prato)
- QB  de sal

Preparo
Em uma panela, levar todos os in-
gredientes, exceto os tomates e as 
muçarelas (essas entram apenas 
no final), amassando levemente o 
alho e quebrando os ramos de ale-
crim ao meio, para ajudar a liberar 
os aromas e sabores.
Quando o azeite estiver formando 
bolhas (antes de ferver), desligue 
o fogo e tampe a panela, para 
guardar melhor os aromas. Nesse 
meio tempo, enquanto o azeite 
fica infusionando, pré-aqueça o 
forno em 180°C. Quando o azeite 
estiver já com uma temperatura 
baixa, coloque os tomates em 
uma forma e derrame todo o azei-
te na mesma forma, regando os 
tomates. Polvilhe mais um pouco 
de sal sobre os tomates e leve ao 
forno, baixando a temperatura 
para 160° durante 30 minutos.

Ingredientes - Farofa de pistache
- 150 g de pistache sem casca
- 50 ml de azeite de oliva
- 2 dentes de alho
- 50 g de farinha de rosca
- QB de sal

ELIANDRO FIGUEIRA/RIC-PMI

BEM NUTRIR

- 1 pitada de pimenta-do-reino
- Raspas de um limão taiti

Preparo da farofa
Levar o pistache ao forno por 
10 minutos, para liberar o óleo 
dele. Em uma frigideira, refogar 
o alho picado com o azeite de 
oliva; na sequência, acrescentar 
os pistaches direto do forno 
para a frigideira. Tirar do fogo e 
acrescentar a farinha de rosca, 
o sal e a pimenta. Mexer bem, 
para incorporar o sabor; ao fim, 
acrescentar as raspas de limão. 
Deixar esfriar e processar (no 
liquidificador ou processador de 
alimentos) levemente, de forma 
a manter ainda alguns pedaços 
maiores do pistache.

Montagem
Em uma travessa, dispor os toma-
tes já confitados em temperatura 
ambiente ou levemente mornos. 
Por cima deles, as muçarelas frescas 
e sem o soro; e ao fim, a farofa de 
pistache. Pode regar com um pouco 
mais de azeite e servir com pães, 
torradas ou uma salada de folhas.

fonte: Bistrô Charlô

A Rede Covabra de 
Supermercados doou 
R$ 19.049,77 para o Centro 
Municipal de Proteção à 
Criança e ao Adolescente de 
Campinas. Os recursos serão 
usados para a aquisição de 
equipamentos eletrônicos, 
como notebook, televisão e 
videogame, para as crianças 
e adolescentes acolhidos.

DIVULGAÇÃO

Campanha 
da Sapore, 
empresa de 
refeições 
corporativas, 
arrecadou 17 
toneladas de 
alimentos para 
entidades
beneficentes 
de Campinas

DIVULGAÇÃO
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