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NOVA COLUNISTA
Katia Polsak (foto) passa a assinar coluna
no JORNALZEN. Mentora de mulheres e
especialista em traumas, é idealizadora
do metodo terapêutico “Liberte-se”.
Em seu primeiro texto (página 5) ,
ela aborda a questão empoderamento.
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PANORAMA
ABRIL LARANJA
A campanha Abril Laranja é uma iniciativa internacional com objetivo de
conscientizar a população sobre a importância da proteção e das denúncias
sobre abusos contra os animais. Criada pela Sociedade Americana para a
Prevenção da Crueldade contra os Animais, defende que todo e qualquer
animal sob cuidados tem direito a bem-estar e deve ser protegido pela lei.
IR SOLIDÁRIO
A campanha Imposto de Renda Solidário permite doar até 6% do IR devido
pela pessoa física para ser destinado a causas ou projetos sociais da cidade
onde o contribuinte reside. Em Indaiatuba, por exemplo, a ação beneficia
17 entidades assistenciais. Para mais informações, consulte o seu contador
ou confira aqui o passo a passa para fazer a doação.
SORTE ACELERADA
O Instituto Ronald McDonald lançou a campanha Sorte Acelerada, que tem
como foco arrecadar, por meio da venda de cupons de 15 reais, recursos
que serão doados a 29 instituições que atuam com oncologia pediátrica no
Brasil. O sorteio do grande prêmio de 40 mil reais será realizado no dia 30
de abril, pela Loteria Federal. Os cupons podem ser adquiridos aqui.
CORRIDA DO GRAACC
O Hospital do GRAACC, referência em casos de alta complexidade de câncer infantojuvenil, está com inscrições abertas para a 20ª edição de sua tradicional Corrida e Caminhada. O evento está marcado para o dia 8 de maio,
no Parque Ibirapuera, em São Paulo. O valor arrecadado será destinado ao
tratamento de mais de 4 mil crianças e adolescentes. Inscrições aqui.
FEIRA DE ORGÂNICOS
O Shopping Anália Franco (Tatuapé), em São Paulo, passa a receber aos sábados, das 7h às 13h, uma feira de produto orgânicos. Além de frutas, verduras e legumes, é oferecida grande variedade de produtos artesanais produzidos por cooperativas, como chocolates, geleias, antepastos, chás, sorvetes, granolas e sucos. A feira ocorre no estacionamento externo G1.
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Somos todos (i)migrantes
Marcos Vinícius De Bortolli

A

imigração é um fenômeno milenar
inerente ao ser humano que possibilitou o desbravamento de novos territórios. Por definição, imigrante é quem
sai de um país e vai para outro e migrante é quem sai de uma cidade e vai
para outra no mesmo país. Podemos
discutir, porém, o conceito de (i)migração de uma forma mais ampla, quase filosófica.
Penso que migrar pode significar recomeçar a vida em um cenário diferente. Por isso, defendo que todos somos
migrantes ou imigrantes em algum momento de nossas jornadas. Quando você
deixa a casa dos pais para estudar fora
ou para formar uma nova família, você
é um (i)migrante.
Nesta linha, migrar significa sair do
seu próprio conforto de cenários, cultura e relações conhecidas para o oposto:
o completo desconhecido. Para que isso
aconteça, é necessário um processo de
ruptura, quase sempre dolorido, em
que se deixa tudo para trás e enfrenta-se o novo e assustador desconhecido.
Na prática, saímos da casa de nossos pais por vários motivos, mas principalmente porque o ninho deles não é
o nosso. Queremos construir algo novo,
com a nossa cara. E quem diz que um
casamento não representa esta ruptura
também? Sair da rotina comida, roupa

lavada e boletos pagos para enfrentar
os desafios da vida a dois? Um verdadeiro choque cultural!
A (i)migração é um fenômeno que
produz morte e vida. Morte “matada”,
morte “acidental” e morte “natural”.
Explico: só conseguimos sair de casa
quando “matamos” ou enterramos os
sonhos relacionados ao lugar em que
nascemos. Fazemos isso para um dia
talvez voltar. Ou não.
Ainda durante nosso trajeto, podemos sofrer “acidentes” e decepções, que
“matam” os desejos antigos. E na nova
vida, que pode ser além-mar, em outro
estado ou um novo bairro na mesma
cidade, descobriremos sonhos que viverão muito tempo e morrerão um dia,
bem velhinhos, de morte “natural”.
Estas andanças (i)migratórias são
repletas de novidades com mudanças
de cenários, perspectivas e relações.
Sair da nossa zona de conforto nos permite conhecer novas culturas e formas
de pensar. Só assim, a vida se reinventa, geralmente para melhor.
Migrar é como colocar um enxerto
na velha árvore, dando força aos galhos e frutos que nascerão. Fica então
o convite: que tal (i)migrar para conquistar novos mundos?
Marcos Vinícius De Bortolli é professor universitário, palestrante das áreas de ciência, tecnologia e
inovação
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S

arah Maison está internada em
um manicômio após ser condenada injustamente pela morte do
filho. Essa história é contada no mais
recente romance do escritor paulista
Marcelo De Fazzio, que transformou
em saga uma trilogia. Entre a concepção do enredo e a publicação do
primeiro livro da série foram 15 anos,
período em que o autor passou por
momentos difíceis ao enfrentar o TOC
(transtorno obsessivo-compulsivo) e
a síndrome do pânico. As lições que
tirou dessa fase foram determinantes
para construir a história e definir com
mais riqueza o comportamento dos
personagens. Natural de Catanduva,
no interior paulista, Marcelo foi vendedor ambulante. Aos 48 anos, tem
cinco livros publicados, sempre com
mensagens inspiradoras. Nesta entrevista ao JORNALZEN, ele conta como
os anos seguintes de superação permitiram que a trama tivesse um paralelismo fiel com os sofrimentos que a
maioria de nós enfrentamos, servindo
de motivação a muitos leitores.
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ZENTREVISTA: Marcelo De Fazzio

REFORMA ÍNTIMA

Escritor revela como experiência pessoal de superação
contribuiu para criar drama em romance recém-lançado
Divulgação/Acervo pessoal

Em muitas ocasiões, confunde-se com
aspectos de nossa própria mente, na
qual nos prendemos e nos libertamos
através dos capítulos da saga.
De que forma a espiritualidade influencia o enredo?
Assim como a Casa Marrom se
preserva durante gerações inteiras,
a espiritualidade vem para o entendimento de que nosso espírito
continua além da vida, tirando o
papel limitador da morte, dando
continuidade à vida em outros tempos, tanto para colhermos as alegrias
de nossas boas ações quanto para
enfrentarmos as consequências de
nossos erros de outrora.

Como foi sua iniciação na literatura?
O primeiro contato, essencial e determinante, foi na quarta série do ensino fundamental. Lembro-me que a
professora propôs à classe que produzíssemos um livro a partir das poesias
elaboradas por cada aluno. A princípio, fiquei preocupado, achei que não
conseguiria, mas confesso que senti
facilidade para escrever meu primeiro
poema, que foi o ponto de partida de
muitos outros textos que permeariam
minha vida, além de lançar um novo
olhar para o mundo dos livros.
Qual foi a sua maior inspiração para
escrever a trilogia “A Casa dos Esquecidos”?
Comecei com um insight, em 2002.
Apesar de ter a história em minha
mente, não conseguia desenvolver
a escrita da trama, pois passava por
transtornos psicológicos. Por fim,
acabei retomando a história somente
15 anos depois. E, apesar do lapso, hoje
vejo que a superação dos transtornos,
somadas às vivências desse período,
foi extremamente importante para
conseguir retratar de forma mais fiel
todo o drama envolvido e a superação
da protagonista.
Como foi o processo de pesquisa para
a obra?
A parte de pesquisa se limitou mais
ao contexto histórico, principalmente
no terceiro livro. Nos demais, girou

Particularmente, adota alguma prática voltada ao autoconhecimento?
Certamente. A cognição, o raciocínio emocional que tenho utilizado
para lidar com transtornos psicológicos, é a base da construção e
desenvolvimento das narrativas que
envolvem o drama de superação dos
personagens, transferindo de modo
mais realista e marcante as situações
e reações para cada personagem.

em torno de distúrbios psicológicos
dos pacientes.
A Casa Marrom, epicentro da história, existe de verdade? Como chegou

a esse lugar?
Na realidade, não existe. Ou será que
existe (risos)? Mais do que um cenário
que se torna núcleo da trama, acaba
assumindo o papel de personagem.

“A espiritualidade vem para
o entendimento de que nosso
espírito continua além da vida,
sem o papel limitador da morte”

Como avalia a proposta do JORNALZEN?
Diferentemente da maioria dos
veículos de comunicação que se utilizam do sensacionalismo, a proposta
do JORNALZEN vem ao encontro de
nossos anseios atuais, trazendo informações que, ao invés de nos alarmar, nos auxiliam, trazendo conforto
emocional para enfrentar nosso tão
conturbado cotidiano.
Que mensagem gostaria de deixar
aos nossos leitores?
Vou usar uma fala do Henry [personagem do livro], quando ele compreende sua verdadeira missão, libertando-o da dor: “Com a graça de Deus, toda
moléstia será convertida em virtude, e
após a superação, os enfermos entenderão que não vieram pela cura, mas
pelo aperfeiçoamento da alma.”

.
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JOÃO SCALFI
A busca da autoiluminação

O discurso que permeia as relações

É inevitável para uma existência saudável, compatível com
as ligações exaradas no Evangelho de Jesus, a busca da autoiluminação interior. A sombra dominante sempre sugere que seja postergado esse
momento iluminativo. Enquanto viceja a ignorância da
verdade, proliferam os conflitos e as
buscas inúteis, as de natureza exterior
que não preenchem o vazio existencial,
nem conseguem apaziguar as ânsias internas em favor da harmonia pessoal.
Transtornos sutis de conduta inquietam o ser que parece caminhar sem
a segurança do roteiro, assumindo comportamentos variados de acordo com
os impositivos do momento, transferindo-se de um para outro com rapidez e mantendo a incerteza, os medos que o assaltam.
Entrelaçado pelos fios invisíveis dos
compromissos sociais, geradores de ansiedade e de inquietação, atira-se, ora
ao trabalho exaustivo, a fim de adquirir
recursos que lhe proporcionem o prazer, em outras ocasiões às fugas espetaculares das viagens de repouso ou
de recreação, olvidando-se que, aonde quer que vá, o ser que se é, segue
também...
Mecanismos bem urdidos de desculpismos apresentam-se para adiar o
momento da perfeita integração do
ego, embora o aparente interesse na
modificação dos hábitos enfermiços e
a aspiração enobrecida para a conquista da paz.
Nesse afã de manter os vínculos frágeis com familiares e amigos de ocasião ou mais antigos, exaure-se, vive
cansado, insatisfeito, e foge para o prazer e o contentamento nos grupos díspares nos quais predominam as ilusões
e futilidades, sem a coragem de definir-se pela integração da consciência
no Psiquismo Cósmico.

D

Existem em todas as criaturas, sem dúvida, os arquétipos do anjo e do demônio,
representando, respectivamente, os valores espirituais
e os mundanos.
Parece deslocada no tempo e no espaço a opção por
Deus e pela autoiluminação,
enganando-se com a premissa de que
para ser cristão não é necessário abandonar o mundo, porém, viver nele, naturalmente que, sem depender dele,
da sua fixação, das suas exigências.
Preocupa-te em ser fiel aos compromissos para com a tua elevação
espiritual, busca a autoiluminação,
mediante a qual disporás dos instrumentos sublimes do amor para alcançar as metas.
É inadiável o impositivo da reflexão
profunda em torno do sentido, do significado da existência na Terra, considerando-lhe a transitoriedade.
Os pensamentos pessimistas e queixosos, as análises negativas em torno
das demais pessoas e dos acontecimentos, tomam precioso tempo que
poderia estar sendo aplicado em planejamentos saudáveis.
O Espírito encontra-se neste mundo para renovar-se, para resgatar equívocos, a fim de evitar emaranhar-se
nos hábitos infelizes de outrora.
Quando a divina luz penetra o íntimo do coração humano, há um brilho
incomparável que dele se exterioriza,
mas a sua visão interior percebe quanto ainda necessita de purificar-se, de
limpar as marcas da longa jornada.
O teu conhecimento em torno das
Leis da Vida faculta-te o melhor discernimento, que permite a conquista
da luta redentora em vez do prazer
ilusório.
Fonte: Segue em Harmonia (Divaldo
Franco/Joanna de Ângelis)

Maria Antonia Novicov de Andrade
ois personagens bíblicos me chamam a atenção para o assunto que
vou discorrer.
O primeiro é José do Egito, filho de
Jacó, predileto do seu pai. José tinha a
habilidade de interpretar sonhos, despertando ciúmes dos irmãos, que acabaram por vendê-lo como escravo e,
assim, ele foi servir na casa de Potifar.
Mais tarde, devido sua habilidade e sabedoria concedida por Deus, ele se tornou governador do Egito.
O segundo é Davi, filho mais novo de
Jessé, pastor de ovelhas. Dentre as suas
habilidades, a persistência era notória.
Mesmo desacreditado pela família, enfrentou leões e o gigante Golias, além
de ter sido ungido pelo profeta Samuel
para ser rei de Israel.
Diante dos dois personagens, pergunto: Como olhamos para os nossos
filhos? O olhar é de quem acredita em
suas habilidades e potencialidades ou
só olhamos para suas dificuldades?
Observamos que o conceito que possuímos sobre as pessoas com as quais
nos relacionamos define o nosso olhar
como positivo e encorajador ou de descrédito e limitante.
Assim, quando em qualquer relação
o indivíduo possui uma visão negativa
do seu interlocutor, mesmo que a mensagem seja explícita, a linguagem não
verbal o denunciará. Portanto, a relação fica permeada de duplo sentido,
ou seja, afirmo verbalmente, porém,
condeno com o olhar e atitudes inconscientes. Exemplo: Quando acredito que:
“ele não é capaz, é indefeso, é disperso,
tem dificuldade mesmo de aprender”, e,
no entanto, digo: “você consegue, vai
dar certo, preste atenção, se organize”, a
comunicação está permeada de ruídos
que prejudicará o desenvolvimento de
todos os participantes dessa relação –
emissor e receptor.
Outra maneira comum e prejudicial é
a comparação entre irmãos, primos, colegas e outras pessoas. Dependendo da
dificuldade que o ouvinte está passando,
essa forma será desestimuladora e limitadora. A comparação mexe com a autoestima de forma não sadia, pois acaba
transparecendo que os demais possuem
capacidades que este jamais terá. Aumentar o volume de voz, desqualificar,
culpar e/ou ameaçar não edificam quem
precisa superar suas dificuldades.

Como podemos aplicar um discurso
estimulador e desafiador nas relações?
Estar ao lado com empatia, ter companheirismo, traçar metas tangíveis, apoiar os processos de mudanças com apresentação de fatos concretos que promovam o desenvolvimento. Desta forma, estimula-se a iniciativa, o empoderamento de suas potencialidades e
habilidades, dotando-o de autoridade
sobre os seus comportamentos e gerindo de forma sadia as suas relações.
Voltando aos nossos personagens bíblicos, fazendo uma analogia com as
nossas vidas. Tanto José quanto Davi
mantiveram-se confiantes em suas habilidades natas, enfrentando as dificuldades com persistência e determinação,
ultrapassando os pensamentos limitadores com os quais foram julgados. Para
isso, contavam com a confiança de Deus
em suas vidas.
Hoje podemos melhorar as relações
com todos que estão a nossa volta, os
questionamentos estão lançados: A comunicação está alinhada de forma a encorajar o ouvinte? As falas estão realmente sendo gentis e acolhedoras? Há
o reconhecimento das potencialidades
do interlocutor? O amor e a atenção são
declarados em suas relações? Qual o tipo de discurso é aplicado nos relacionamentos, o motivador ou limitador?
As reflexões permitem importantes
transformações nos conceitos pessoais,
ocasionando uma visão mais clara dos
propósitos, principalmente com os filhos, pois queremos o melhor para quem
está ao nosso lado. Ter a convicção que
todos conseguem progredir, dar o seu
melhor, superar as dificuldades e desafios da vida, faz a diferença.
O pensar, o agir e o falar de forma
coerentes com o propósito são de extrema importância para manter a eficácia da comunicação, despertando o
desenvolvimento pessoal de todos os
envolvidos nas relações. Assim, todos
seguirão honrando os princípios familiares e de Deus, transformando vidas.
Maria Antonia Novicov de Andrade é orientadora
educacional do Colégio Presbiteriano Mackenzie
Tamboré Internacional
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KATIA POLSAK

Empodere-se!
A mulher é poderosa por natureza!
Bela, forte, inteligente e sabe o que
quer.
O processo de cura e empoderamento começa quando você enxerga a possibilidade da mudança e
de renascimento.
Renascimento de ser, de vida, de
pensamento e de ação. Mulher, o
grande momento de empoderar-se
é quando tudo parece patinar. Você
anda de um lado para outro, pensa,
pensa e não chega a nenhum lugar.
A energia da estagnação faz com
que seu movimento, sua vida pare,
e isso gera um stress muito grande,
mas também há outras formas de ser
parada no grande movimento chamado empoderamento feminino. São
os diversos abusos aos quais somos
ou fomos submetidas ao longo do
tempo.
São várias as formas de abusos:
verbal, que é aquele em que você

ABRIL|2022

recebe palavras
ofensivas a todo
instante; emocional, em que
ocorre a diminuição de sua autoestima; intelectual:
em que há o travamento de seu desenvolvimento intelecto-humano; virtual, que é aquele em que que até
seus contatos no WhatsApp são monitorados.
Há, ainda, o abuso físico, que não
se restringe ao espancamento, mas
também à menção de jogar objetos
contra a pessoa, e o gaslighting, que
é o ato de nos fazer pensar que estamos com nossos pensamentos desordenados, o famoso “Está ficando louca?”. Controle financeiro também é
elencado em forma de abuso, pois
são tolhidas da mulher suas vontades
de posses, realizações, de vida!
Através do método de cura Liberte-se, tenho ajudado muitas mulheres nessas quebras emocionais, gerando autoconfiança, amor próprio,
prosperidade e paz.

@katiapolsak

19 99909-5550

Encontrar o livro certo
Luciana de Gnone

U

ma pesquisa realizada pelo Instituto Pró-Livro revelou que o brasileiro lê em média 4,96 livros por ano.
Pode parecer bastante, mas os franceses, por exemplo, chegam a ler mais de
20 obras no mesmo período. O que explica então o desinteresse pela leitura,
especialmente entre os mais jovens,
no nosso país?
Acredito que essas estatísticas negativas sobre leitura estão, em parte,
ligadas à obrigatoriedade de ler os
grandes clássicos da literatura brasileira durante o ensino básico. Não me
entenda mal, não estou criticando os
clássicos, longe de mim.
O que quero dizer é que a maioria das
pessoas tem dificuldade em ler e interpretar a linguagem rebuscada dessas
narrativas. Esta formalidade, aliada à
obrigação imposta sobre estas leituras,
acaba criando um afastamento entre os
jovens e a literatura que infelizmente
se estende para a vida toda.
Há algum tempo, em uma conversa
de família, soube que minha sobrinha
de 15 anos, que até então não gostava de livros, finalmente descobriu sua
paixão pela leitura. Isso aconteceu porque ela estava lendo um livro que despertou seu interesse.
Este caso retrata minha crença que
defendo quase como um mantra: a pessoa diz não gostar de ler até ler um livro
que gosta. Não acho que o ser humano
seja avesso à leitura. Acredito apenas

que cada um tem estilos, gostos e interesses diferentes.
Desde que comecei a escrever romances profissionalmente, tento reverter este movimento contra a leitura
que parece ter se enraizado na nossa
cultura. Na verdade, todas as pessoas
que não leem hoje são potenciais leitores, basta encontrar o livro certo.
Como escritora, uso meu ativismo
pró-leitura para enfatizar a importância dos livros no desenvolvimento humano. Inclusive, costumo indicar três
caminhos para quem não gosta de ler
descobrir como identificar os títulos
certos para investir seu tempo.
Para saber quais são os seus gêneros literários preferidos, basta analisar
os filmes e séries que você mais assiste.
Depois, vale procurar os trabalhos de
autores destes gêneros e ler resenhas de
livros escritos por eles para encontrar
aquele que mais chama a sua atenção.
Tem ainda a regra 80/20: se você leu
20% do livro e não gostou, o melhor é
deixá-lo de lado e começar uma nova
leitura. Se até ali você não se encantou
por aquela história, talvez não seja o livro certo ou o momento ideal para ele.
Se você conhece alguém que se encaixa neste perfil de brasileiros que não
gostam de ler, sugira estas técnicas.
Pode ser o incentivo necessário para que
mais uma pessoa descubra o potencial
dos livros e se apaixone pelo universo
mágico da literatura.
Luciana de Gnone é escritora
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MARCELO SGUASSÁBIA
Até tu, streaming?
Certo está o bom (bota bom nisso),
velho e analógico Ruy Castro, que não
tem celular, carrega providencialmente algumas fichas telefônicas no
bolso e não se desfaz de jeito nenhum
dos milhares de vinis, CDs e DVDs
que juntou ao longo de décadas – a
despeito das plataformas de streaming da vida.
Ainda que os orelhões estejam extintos da paisagem e as fichas telefônicas dividam espaço com suspensórios e mata-borrões nas feiras de
antiguidade, talvez o jurássico Ruy
esteja mais up-to-date do que a galerinha viciada em TikTok.
Notícias recentes dão conta de que
a debandada de compositores e intérpretes do Deezer, Spotify, Amazon
Music e outros será avassaladora daqui pra frente. As esmolas arremessadas a eles por estes megaportais fariam um flanelinha de semáforo parecer um Jeff Bezos, se comparados os
rendimentos de direitos de execução
de artistas consagrados à caixinha dos
labutadores dos cruzamentos.
A coisa é de causar vergonha. Segundo o Canaltech (www.canaltech.

com.br), um cantor/compositor precisa ter sua música executada 791.945
vezes por ano para enfiar o pé na jaca, locupletando-se com pagamento equivalente a um salário mínimo
brazuca. Isso no Spotify. No Youtube,
os números conseguem ser muitíssimo piores: 5.015.652 é a quantidade
de reproduções necessárias para fazer jus à mesma bolada. Só ganham
dinheiro pra valer os arrasa-quarteirões internacionais e os sertanojos da vez, com seus trinados rouxinolescos e suas sofrências incuráveis.
De duas, uma: ou voltamos ao
tempo do Napster, com gigantescos
sites piratas de compartilhamento
de arquivos, ou a mídia física retorna de vez. O que seria a revanche dos
tubarões das gravadoras, que amargam penúria há décadas. E, claro, seria também a confirmação dos dotes
proféticos do Ruy, que certamente irá
passar a mão no telefone fixo e comentar com os amigos mais chegados: “Eu não disse?”.
* Esta é uma obra de ficção.
Marcelo Sguassábia é redator publicitário
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CULTURAZEN

DIVULGAÇÃO

Colaboradores
de campanha do
Grupo Playcenter
de incentivo à
doação que
arrecadou mais
de 25 mil mililitros
de sangue
no Shopping
Aricanduva,
em São Paulo

DIVULGAÇÃO

As atividades
do programa
Domingo Ecológico
foram retomadas
em março com
teatro educativo
e campanha de
doação de lacres de
alumínio na Escola
Bosque do Saber,
em Indaiatuba
EVERTON AMARO - FIESP

DIVULGAÇÃO

Criança recebe uniforme e raquete
de tênis em parceria da ONG Projetos
Amigos das Crianças (PAC) e o Projeto
Paulo Zuppo, de incentivo à prática e
ao acesso a um esporte dificilmente
praticado por jovens de periferia

BEM NUTRIR
BOLO DE CHOCOLATE
SEM GLÚTEN
Com regência do maestro João Carlos Martins, a Orquestra Bachiana Filarmônica
Sesi-SP se apresenta no dia 30 de abril, às 20h, no Parque Ecológico de Indaiatuba
(na alça de acesso em frente à Prefeitura). A apresentação é aberta ao público.

DICA DE LEITURA
DIVULGAÇÃO

JESUS - UM BREVE
HISTÓRICO PARA CURIOSOS
Alex Fernandes Bohrer
Chiado Books

Professor de História da Arte,
Iconografia e Simbologia
traça o perfil do Messias cristão
por meio de perguntas que
intrigam a humanidade há séculos.
Com uma linguagem direta e
acessível, e pautado por uma longa
pesquisa, Bohrer responde essas e
outras questões e conduz o leitor
aos grandes eixos do cristianismo.

DIVULGAÇÃO

Ingredientes
- 3 ovos
- 4 colheres de sopa de xilitol
- 3/4 de xícara de chá de purê
de batata-doce
- 3/4 de xícara de chá de fécula
de mandioca
- 4 colheres de sopa de óleo
de coco sem sabor
- 120 g de chocolate 70%
- 1 colher de sobremesa de
fermento para bolo
Preparo
Bater os ovos com xilitol no
liquidificador ou processador
por quatro minutos. Enquanto
isso, derreta o chocolate no
óleo de coco. Esse processo
pode ser feito no micro-ondas,
mexendo a cada 30 segundos
ou em banho-maria. Espere
esfriar o chocolate.
Depois de bater os ovos, acrescente o chocolate derretido e
frio, o purê de batata doce e a
farinha de mandioca. Processe.

Acrescente o fermento e misture.
Leve ao forno por 30 minutos
a 180 graus.
Cobertura
- 100 ml de leite de coco
- 1 colher de sopa de xilitol
- 1 colher de sopa de cacau
Apure na panela em fogo baixo
até reduzir.
fonte: chef Dani Faria Lima
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