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utoestima é uma das palavras 
mais buscadas na internet. 
Extremamente comentada e uma 

profundamente perseguida, para a então, 
sonhada conquista da felicidade. Que 
palavrinha fácil de ser dita, mas dificílima 
de ser conquistada. Eu preciso te dizer 
que ela não tem um ponto de chegada 
que você pode ver e dizer: “ufa, 
finalmente cheguei”. Não, você vai ter 
que descobrir seu próprio caminho até 
começar a entender que sua estima 
interfere do início ao final do seu dia. Do 
dizer “sim” ou “não, à escolha mais 
importante da sua vida: qual caminho 
decidir por seguir de verdade? Essa 
decisão vai permear o resto das suas 
vidas.                         
Sempre busquei muito por 
autoconhecimento e ficava muito atenta 
aos discursos que as pessoas davam para 
as outras, que buscavam justamente esse 
equilíbrio e a arte de se amar. Vocês 
devem ter escutado frases como: “olha 

você tem que se amar mais” ou “se 
tivesse autoestima, isso não teria 
acontecido ou aquilo” ou “o grande 
sucesso está em você se amar”, e uma 
das piores, “a fulana é tão incrível, 
porque ela tem a estima elevada, agora 
você, não sei mais o que dizer...”. Esses 
são pequenos trechos de relatos, que 
escutei de algumas mulheres. O prêmio 
de conquistar essa pequena grande 
palavra, AUTOESTIMA, é algo que não 
teremos, mas podemos transformar a 
nossa vida para que consigamos ter, 
sempre vigilante, o maior tempo possível. 
 
OK, vocês vão me perguntar ou dar 
dezenas de qualidades a mim incríveis, ou 
falar que isso para mim é fácil ou pensar 
em dezenas de desculpas para não 
perceber o óbvio. Não existe um ponto 
de chegada e sim, o percurso. Se delicie 
com ele porque o caminho é desafiante e 
fascinante. A cada descoberta que faz de 
si é uma conquista que não tem preço. 

A 
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Então, aproveite a trajetória e se delicie. 
Tenho umas dicas interessantes para essa 
tão sonhada busca. 
 
Pessoas que viveram traumas na infância 
ou na vida adulta, o caminho é 
justamente amar a si, antes de qualquer 
coisa. Não de uma forma egoísta, pelo 
contrário, é preciso exercitar o ouvido 
para escutar com generosidade e 
entusiasmo os seus “deslizes” e cada vez 
mais, olhar para si e dizer: “eu me amo”. 
Um caminho que descobri para superar 
traumas e se redescobrir, é a 
espiritualidade. Não falo de uma religião, 
mas sim de coisas que levem você ao 
caminho de Luz. Seja Deus, Jeová, Buda, 
energia, cosmos ou a palavra que usar 
para ditar sua preferência.  
 
Tenha seu cantinho, por menor que seja, 
um universo que você chame de seu e 
arrume da sua forma. Eu tenho um 

pequeno altar, simples mesmo, 
toalhinhas, minhas deusas, meus 
incensos, meus cristais e plantas que 
costumo ter em casa para afastar mau-
olhado. Livros de espiritualidade e 
autoajuda fazem você descobrir um ser 
humano e cutucar um pouco do que, 
muitas das vezes, nem sabemos que está 
ali incomodando e nos sabotamos.  
 
Apenas falar, mas não agir se amando é 
um dos grandes sabotadores para essa 
cura. Eu sou apaixonada por psicoterapia 
e acho essencial para quaisquer pessoas, 
principalmente para aquelas que sofreram 
traumas. Mulheres que tiveram a estima 
depreciada pelo seu agressor, em uma 
enorme violência psicológica, por 
exemplo, vão levar sem perceber esse 
desamor por si.  
Essa reconstrução é dura, mas linda de 
ver. O importante é não permitir a 
sabotagem.  
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Nós complicamos muito certas coisas. 
No projeto “Se Amar”, autoestima é ter a 
ideia e valorizar quem você é. Perceber 
suas lutas, suas conquistas, valorizar o 
erro para que no futuro você aprenda 
com ele e seja um grande acerto. Não se 
envergonhe nunca de suas origens, não 
acredite nas coisas negativas que falam de 
você, quando tem o sentindo lógico de te 
diminuir. Aprenda com os mais velhos. 
Busque muito conhecimento. Todo ano 
você tem que se desafiar duas vezes e 
cumprir essa meta. Adquira 
conhecimento, pois ninguém te rouba. 
Te empodera. Seja leve no furacão, pelo 

menos tente. E respire, sempre. Isso faz 
de você uma pessoa que pensa e age 
depois e com isso tem a chance de 
assumir o caminho correto e acertando. 
 
Respire muito. Não ame ninguém mais 
do que você. Cuide da sua saúde física, 
mental e sim, cuide da sua beleza. 
Cuidados com a gente faz com que gere 
entusiasmo para ir novas conquistas.  
Mas não esqueça: agradeça porque quem 
está no comando depois de Deus, é você. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOBRE A ATRIZ 
Cristiane Machado está de volta a dramaturgia. A atriz pode ser vista na série "1 Contra 
Todos", exibida no Globoplay. Ela já interpretou Maria Helena, em “Duas Caras” (2008); 
Rosa, em “Negócio da China” (2009); Soraia, em “Malhação” (2012), e participou da 
trama “Amor a Vida” (2013), vivendo Mariah jovem, personagem da atriz Lúcia 
Veríssimo, todas na TV Globo. Em 2011, foi musa da abertura da novela ‘Passione’, 

Atriz Cristiane Machado  
Instagram: @cristianemachadooficial 

http://www.instagram.com/cristianemachadooficial
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quando teve seu rosto retratado pelo artista plástico Vik Muniz. Atualmente, a sua 
imagem está rodando os principais museus do mundo e já passou por Nova Iorque, Tel 
Aviv, Atlanta, Madrid, entre outras cidades. “Ele projetou essa foto do meu rosto em 
tamanho gigante no chão e foi montando com sucatas e objetos. Foi um trabalho muito 
interessante e bem detalhista. Nunca pensei que poderia virar a musa inspiradora do Vik. 
Ele só tinha esculpido o rosto de uma atriz, que foi a Elizabeth Taylor. Ser a segunda 
nessa linha de trabalho foi uma honra para mim”, diz Cristiane.  
 
Ainda na televisão, em 2017, ela esteve no seriado “Um contra todos”, de direção do 
Breno Silveira, na Fox. Na Record, esteve nas novelas “A Terra Prometida” e “Os Dez 
Mandamentos”. 
 
Em 2018, pode ser vista nas telonas, interpretando Lívia no filme “Quando chega a hora 
de esquecer”, que aborda o tema do Mal de Alzheimer. O longa também foi exibido nos 
cinemas da Alemanha. “Esse trabalho foi um presente. É um filme lindo, poético e 
delicado mesmo sendo um assunto difícil. Fico feliz de poder contribuir de alguma forma 
para chamar a atenção das pessoas e para nosso governo da necessidade de incentivar 
mais estudos e proporcionar para os pacientes e para família deles melhores condições”, 
comenta Cristiane Machado. 
 
A atriz também foi convidada pelo diretor americano Josh Taft, para viver Maria, no 
longa com título provisório de “Fear”. As filmagens aconteceram em Los Angeles. 
“Convidei a Cristiane porque queríamos uma atriz brasileira e eu já havia trabalhado e 
gostei muita da atuação dela. Ela tem uma leveza, uma brasilidade, uma beleza com um 
certo ar de mistério e era tudo que precisava para o papel”, afirma Taft. 
 
Ainda no cinema, Cristiane Machado participou do longa argentino chamado “República 
das Canetas Perdidas”, com direção de Rosário Boyer. Na trama, interpretou Ana Paula, 
uma garota brasileira que namora à distância um argentino vivido pelo ator argentino 
Gabriel Espósito, mas resolve terminar o relacionamento por carta e ainda dá a notícia 
que vai se casar. A bela também esteve nas telonas interpretando Carolina, no filme 
“Velório em Família”, O longa foi o primeiro Dogma 95 brasileiro, que é um estilo de 
cinema dinamarquês.  Exibido no exterior, ele concorreu como melhor roteiro no 
Festival de Cinema de Cuba. 
Em 2004, a bela também esteve nos palcos com o espetáculo “Yerma”, dirigido por Paes 
Leme e, em 2005, atuou em “Bem Amado”, com direção de Itala Nandi.  Em agosto 
passado, esteve no Teatro Leblon, com a “Comédia da noite Imprivisada”, direção de 
Priscila Lobo e Raphael Grahnem. A direção do espetáculo foi de Priscila Lobo e Raphael 
Grahnem. 
 
Como modelo, fez inúmeras campanhas como a internacional da Coca Cola, com o 
diretor de Hollywood Josh Taft, Pimpinella, Banco do Brasil, Oi, e General Motors, com 
direção de Breno Silveira. 
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Além da carreira de atriz a todo vapor, Cristiane Machado virou ativista da causa da 
violência contra a mulher, após sofrer agressões do seu marido. Temendo perder a sua 
vida e as de seus pais e com medo de que as pessoas não acreditassem no drama que vivia 
com seu até então companheiro, um ex-diplomata influente, a atriz instalou câmeras no 
seu quarto e exibiu as imagens no programa Fantástico, da TV Globo, em novembro de 
2018. O agressor ficou preso 7 meses em Bangu 8 e depois cumpriu prisão domiciliar 
com tornozeleira eletrônica. Em setembro de 2019, um pouco mais de um ano depois da 
exibição das imagens na televisão, a justiça o condenou por lesão corporal e cárcere 
privado, a três anos de prisão em regime semiaberto, onde a pessoa tem o direito de 
trabalhar fora da prisão durante o dia, mas deve retornar à unidade penitenciária, à noite. 
Cristiane Machado é uma das primeiras mulheres autorizadas pela Justiça do Rio de 
Janeiro a usar um dispositivo que avisa sobre aproximação do acusado de violência 
doméstica. O aparelho, que funciona como um pager, recebe sinais (apita e vibra) da 
tornozeleira eletrônica usada pelo agressor quando ele está perto da vítima.”  
 
“A violência doméstica atinge toda a família, que fica devastada, inclusive os animais 
domésticos. Minha cachorra também sofreu maus tratos do meu agressor. Precisamos 
escrever uma nova história nesse país! As leis precisam ser severas porque temos 
mulheres morrendo. No meu caso, a justiça está sendo feita. Saí viva, fui quase morta, e 
sei que hoje tenho uma missão. Quero ajudar a viver um novo começo de Era. E isso tem 
que ser todos nós: homens, mulheres e justiça. Todos juntos buscando apenas a justiça e 
um mundo mais seguro para mulheres”, fala Cristiane Machado.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédito das imagens: Filipe Rhodes - Edição: Elenir Alves 
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Artigo 

 
or mais que já tenhamos avançado quanto as informações em torno do 
coronavírus, sabemos que o isolamento acaba trazendo diversos  
transtornos à vida de todos, mas este momento para os pais de crianças 

autistas e para as mesmas principalmente, o isolamento tende a ser um pouco 
mais complicado. 
 
Sabemos que não existe nada fisicamente que diferencie um autista dos demais 
em relação ao coronavíravirus. Não há no autismo características relacionadas 
a menor imunidade, que os torne mais vulneráveis aos danos. Contudo, o 
problema vem nos aspectos sociais e comportamentais da criança com 
autismo. 
 
As características básicas do autismo estão ligadas à comunicação, dificuldade 
de interação social e alterações comportamentais.  
 
Autistas tem necessidades de rituais e rotinas. Os rituais, bem como as 
estereotipias, os ajudam a se manterem emocionalmente organizados. 
 
E neste período em que são necessárias mudanças de hábitos devido à 
pandemia, obviamente há um grande prejuízo em suas atividades diárias. 
Autistas que tenham em sua rotina diária,  terapias, passeios ou atividades  que  
 

P 
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demandam sair de casa, podem estranhar e apresentar  problemas com a 
necessidade de ter que permanecer isolado. 
 
Neste momento é muito importante desenvolver estratégias que visem 
preencher os horários destas crianças. Conversar com suas terapeutas e fazer 
uma nova agenda para elas é algo primordial. 
 
“Estamos orientando as mães a fazerem algumas terapias de seus filhos online. 
E mais importante ainda é manter essa rotina como se fosse a semana de 
trabalho do autista. Então, se na segunda ele tinha musicoterapia, a mãe com 
apoio da família, vai  organizar  para ocupar essa tarde o mais próximo 
possível do que ele já fazia. Se na terça a agenda  tinha fono,  vamos fazer 
fono online. Além disso, tenho orientado em especial uma dieta restrita de 
telas. Todas as telas: telefone, computador, televisão, livros.” – diz a Dra. 
Gesika Amorim, pediatra e neuropsiquiatra infantil, referência no Brasil no 
Tratamento de TEA- com utilização de HDT – Homeopatia Detox – 
Tratamento Integral do Autismo. 
 
Ela explica que os autistas se acalmam diante das telas, mas que estas geram 
uma dependência muito grande nestas crianças. Quanto mais tempo 
permanecem em frente às telas menos estes interagem com o mundo ao redor 
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e mais dependentes se tornam destas. Assim, a mãe deve ter um contato 
estreito com o neuropsiquiatra e os múltiplos terapeutas a fim de ajudá-la com 
estes fatores. 
 
Hábitos de higiene, como o de lavar as mãos, podem também ser motivo de 
estresse. Também pode ser difícil o ato de não tocar o rosto e as mucosas, 
pois isto pode por exemplo ser um ritual. 
 
É importante que a mãe explique para a criança autista todos os passos do que 
deve ser feito para lutar contra a pandemia e o que deve acontecer depois. A 
utilização de imagens pode ser muito positiva. É importante saber que os 
autistas compreendem o que lhes é comunicado, ainda que eles não 
respondam ou se comuniquem. 
 
A epidemia do coronavírus tem demandado mudanças profundas nos hábitos 
das famílias. Para os autistas, a adaptação será trabalhosa e caberá a quem 
estiver próximo, contribuir ajudando-os a também fazer sua parte nesse 
esforço coletivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRÉDITOS: 
  
Dra Gesika Amorim é pediatra com ênfase em saúde mental e 
neurodesenvolvimento infantil. Neuropsiquiatra, pós-graduada em 
psiquiatria, e neurologia clínica. 
 
É também referência no Tratamento de TEA - Transtorno do Espectro 
Autista com utilização de HDT – Homeopatia Detox – Tratamento Integral 
do Autismo E Medicina Integrativa. 
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Artigo 

 
ma vez que vivemos, interessante e pertinente nos perguntarmos qual seria uma 
vida a ser vivida que valeria a pena ser vivida. 
Aliás, essa é a pergunta que vem sendo feita há pelo menos 2.500 anos desde que 

os gregos Platão e Aristóteles abriram a porta para o pensamento filosófico e que a partir 
daí muitos outros pensadores como Agostinho, Hobbes, Espinosa, Kant, Hume, 
Nietzsche, Freud, Sartre entre tantos,  dedicaram-se de uma forma ou de outra responder. 
Portanto veja que o assunto, e como sabemos, é denso. 
Mas de uma forma mais prática qual e como seria essa vida? 
Bem, podemos inicialmente entender que existe o “Eu”, o “Outro” e o “Mundo” e assim 
nos relacionamos com todos. Nos relacionamos conosco mesmo, com o outro e com o 
mundo, afetamos e somos afetados por todos. E as três grandes áreas da vida em que 
atuamos e convivemos são “Pessoal”, “Social” e “Profissional”, entendendo como 
“Pessoal” nossos familiares – entidade família, “Social” nossos amigos e entidades que 
participamos e “Profissional” nosso trabalho e entidades (empresas) em que nos 
relacionamos e trabalhamos. Entendamos tudo isso de maneira genérica e, claro, 
particularidades podem mudar de alguma forma essa configuração. 
Muito bem, partindo do “Eu”, poderíamos pensar o que pode afetar negativamente o 
“Eu”, e que, portanto, seria o inverso da felicidade e te afastaria da vida boa a ser vivida. 
Vamos por esse caminho: 
1) Aspectos ligados ao corpo biológico como: dor, fome, sono, cansaço, doenças em geral 
e também mais especificamente, doenças psiquiátricas (adiante explico os motivos do 
destaque “doenças psiquiátricas”) podem ser fontes de dor e sofrimento. Aqui também 

U 
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precisamos ter em mente que esta generalização não é absoluta, por exemplo, alguém 
pode estar com muita fome, mas muito feliz pois algo de maior significado pode estar 
acontecendo. No entanto de maneira geral condições biológicas podem ser fonte de 
sofrimento. Então a primeira pergunta que você deve se fazer é se o seu corpo encontra-
se num estado de equilíbrio, o que a ciência chama de homeostase (veremos também 
mais adiante esse mesmo princípio aparece em outras áreas e com outros nomes), pois 
toda vez que seu corpo perde essa homeostase, há automaticamente o acionamento um 
mecanismo de busca do reequilíbrio. Exemplo: seu corpo sente frio, você busca se 
agasalhar, ou se seu corpo foi infectado por um vírus, mecanismos biológicos entram em 
ação para reestabelecer a ordem. E se você encontrar como resposta que algo não vai 
bem no seu corpo e a ordem não foi reestabelecida, há primeiro que identificar o que se 
encontra fora da normalidade e do equilíbrio e consequentemente o que é possível ser 
feito para sanar o problema, como por exemplo procurar um médico, um fisioterapeuta 
ou o profissional que cuida especificamente da anormalidade. Uma observação 
importante: note que aspectos pessoais e ou subjetivos podem definir de maneira 
diferente o que normalidade ou equilíbrio para você, e para dirimir qualquer dúvida e 
encontrar uma resposta que seja totalmente individual, fiel  e reflita a sua realidade, 
certifique-se que se há algum prejuízo, desconforto, dor ou sofrimento oriundo do corpo 
(esse mesmo conceito serve para os outras aspectos abaixo) e em seguida aja;  
   2) Aspectos ligado ao psíquico/emocional/mental como: conflitos, angústias, neuroses, 
baixa autoestima, insegurança, irritabilidade, pensamentos negativos, catastróficos e/ou 
derrotistas, entre outros podem ser fonte de infelicidade. Para uma simplificação, aqui 
não fiz nenhuma distinção do que é consciente ou inconsciente, pois necessário seria uma 
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longa explanação para falarmos sobre isso. No entanto há de se destacar que disfunções, 
preponderantemente psiquiátricas, (o grifo é para dizer que via de regra todas as 
disfunções psiquiátricas tem algo ou um tanto disfunção psíquica e mental, bem como e 
possivelmente, o contrário) como por exemplo Transtornos Depressivos, Transtornos 
Ansiosos, Esquizofrenia entre tantos, também podem ser fontes eliciadoras de dor e 
sofrimento, nos afastando assim da vida boa a ser vivida. Então a outra pergunta que 
você precisa se fazer é seu estado psíquico, emocional e/ou mental encontra-se em 
equilíbrio (Freud chamava essa tendência de equilíbrio de “Princípio da Constância). 
Agora a reposta para essa pergunta pode ser mais difícil, pois aspectos inconscientes 
podem compor o quadro, e sendo inconsciente encontra-se nesse momento inacessível 
ao consciente, à razão e ao pensamento cognitivo, ou mesmo tudo anda tão confuso que 
sequer você consiga organizar seus pensamentos. No entanto se você responder: “algo 
não vai bem no meu mundo psíquico, mental emocional, não consigo saber direito o que, 
ou mesmo não sei como superar” e se isso for fonte de dor, sofrimento, prejuízos te 
inabilitando viver uma vida boa, há a necessidade de uma ajuda profissional, e para isso os 
psicoterapeutas - psicólogos e psicanalistas são as melhores recomendações, uma vez que 
boa parte desses sofrimentos tem origem em vivências remotas, ou mesmo estresses 
recentes que impetram e impetraram traumas e dificuldades que superam sua própria 
capacidade de lidar com eles; 
3) Aspectos ligados a comportamentos disfuncionais, tais como: excessos, faltas, 
negligências, procrastinações, querelâncias, atos ilícitos entre outros e que resultam em 
consequências negativas e que geram prejuízos, dor e sofrimento para si mesmo e/ou 
para o outro. Necessário dizer que esses comportamentos disfuncionais são 
eminentemente oriundos das disfunções psíquico/emocional/mental, mas decidi trazê-los 
em destaque pois podem também ser entendidos como questões de formação, caráter, 
moral e ético. Mas essa área é repleta de discussão, pois o quanto têm de 
comportamentos racionais e o quanto de comportamentos impulsivos, pulsionais, 
involuntários do desejo consciente? No entanto se você entende, se percebe ou mesmo te 
falam que seus comportamentos não são legais, que ferem, machucam e como 
consequência condições negativas, dores e sofrimentos para você mesmo e/ou para o 
outro, há necessidade de cuidar desses aspectos. Uma boa coisa a fazer é refletir profunda 
genuína e verdadeiramente sem medo de encontrar parcelas negativas nos seus 
comportamentos, pois aí há a real possibilidade de mudanças para comportamentos mais 
equilibrados e assim a vivência de uma vida boa a ser vivida. 
Ok! Lembrando que estávamos nas reflexões do “Eu” e das relações do “Eu”. Vamos 
então agora para as relações com o “Outro”. E como dizia Sartre “o inferno são os 
outros”, numa designação capciosa. Mas o fato é que as relações com o outro a partir do 
comportamento do outro, podem nos trazer grandes dores e dificuldades, pois críticas, 
julgamentos, atos como agressão verbal, física, moral ou sexual, pessoas despóticas, 
tirânicas e/ou excessivamente controladoras, relações abusivas, abandonos, rejeição entre 
outros  podem ser fontes quase que inesgotáveis de sofrimento, inviabilizando uma vida 
boa a ser vivida. Então se você se encontra numa relação com o outro dessa ordem ou 
tenha passado por isso, há necessidade de refletir, equacionar e mudar essa relação de 
alguma forma. Uma boa maneira para elaborar seus traumas é encontrar novos 
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significados a eles, uma vez que é impossível mudar o que aconteceu. E aqui novamente 
os profissionais habilitados e gabaritados são os que cuidam da saúde mental: 
psicoterapeutas – psicólogos e psicanalistas. Claro que vale muito apoio de outras 
pessoas, aconselhamento de parentes, amigos, pessoas que ocupam um lugar importante 
em sua vida no qual te influenciam positivamente, um líder, um padre e assim por diante. 
Mas, por favor não se apequene frente a essas relações tóxicas e muito menos seja você 
essa pessoa, pois certamente seria uma vida muito infeliz a ser vivida. 
No entanto se existe o “Eu” e o “Outro”, também há o “Mundo”, e eu te digo que o 
mundo é pródigo para ser fonte de infelicidade. Basta imaginar o momento que passamos 
com a pandemia e coronavírus. Mas pode ser desde um pneu furado até falta de emprego, 
dinheiro, condições de moradia, condições climáticas, poluição e por aí vai numa 
sequencia sem fim. Para isso é preciso que você tenha sagacidade para tentar prever o que 
de negativo ou ruim poderá acontecer e se prevenir, e quando acontecer tentar usar o que 
você tem de melhor para o enfrentamentos dessas situações impostas pelo mundo, qual 
seja, sua capacidade única entre todos os seres vivos de pensar,  procurar e encontrar 
soluções: sua inteligência.  
Para concluir e contribuir de maneira prática com sua felicidade e autoestima, olhando 
agora para o lado positivo, pois não se trata apenas de “consertar o que está errado”, mas 
também fortalecer o que está bom: 

• Bons relacionamentos te mantem feliz, saudável e protegem seu cérebro. Conexões 
sociais são muito boas. A solidão mata; 

• Aproveite e saboreie a vida e as coisas boas que ela nos propicia. E mais, 
amplifique e alongue no tempo e no espaço esses momentos; 

• Encontre a sua “praia”. Saiba quais são os seus melhores atributos, seus pontos 
fortes e suas qualidades. Aperfeiçoe-os no grau máximo e oriente sua vida pessoal, 
social e profissional para usá-los. Procure excelência de si mesmo, pois a real única 
comparação possível que você pode fazer é: você ontem com você agora; 

• Dê um significado e um sentido para sua vida. Uma vida dedicada a algo maior do 
que você mesmo. Quem sabe uma vida dedicada ao outro. Altruísmo. Engaje-se 
numa atividade (mesmo que seja fora da sua vida profissional) de serviço ao outro; 

• Lembre-se que Ser é infinitamente melhor do que Ter; 

• E por fim: fuja dos excessos e das faltas. Nada melhor do que o equilíbrio, como 
falavam os filósofos – o Conatus. Pense, aja e usufrua de tudo isso de maneira 
suficiente. 

E assim você terá a possibilidade de passar por essa experiência única, a qual de alguma 
forma você foi escolhido. Uma experiência finita e de tempo contado, e, no entanto, algo 
maravilhoso e deslumbrante que é viver. E a vida que vale a pena ser vivida é a vida 
suficientemente boa para ser vivida.  
Creia, mesmo que eu não te conheça, tenho absoluta certeza que você é capaz de viver 
essa vida. Você é merecedor dela!  
Está em suas mãos! 
        
 PSICANALISTA E PSICOTERAPEUTA JOSÉ MILTON CASTAN JUNIOR 

Site: www.psicastan.com.br - E-mail: castan@psicatan.com.br 
Whatsapp: (15) 99180 1616 
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http://www.revistaconexaoliteratura.com.br/
http://www.facebook.com/conexaoliteratura/
https://twitter.com/ademirpascale
http://www.instagram.com/revistaconexaoliteratura/
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Artigo 

 
Com um conceito completamente inovador, três empresários mineiros lançam, em junho, 
a Yör Chocolates: a primeira marca de Minas Gerais com produção de chocolates finos 
de alto perfil sensorial com diversidade de tipos, sabores e origens. O lançamento já 
estava previsto para antes da pandemia. Como bons e destemidos empreendedores, eles 
adaptaram rapidamente as estratégias para colocar a marca no mercado e adocicar o 
paladar dos brasileiros. 
 
O resultado será apresentado dia 16 de junho com a inauguração, virtual, da loja-conceito 
da marca. A loja, localizada no Belvedere, em Belo Horizonte, foi toda projetada de 
maneira a provocar no consumidor experiências sensoriais que só mesmo bons 
chocolates despertam. Enquanto a abertura do comércio não é liberada, os produtos 
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serão vendidos por um link do Instagram da Yör Chocolates (@Yör Chocolates) e 
futuramente em redes varejistas locais e nacionais. 
 

 
Alberto e Arthur – Foto: Thobias Almeida 

  
Com todo o cuidado e sempre pensando nos consumidores, há cinco anos, os 
empresários mergulharam em uma intensa pesquisa sobre o alimento. Fizeram diversas 
viagens para o exterior e visitaram fazendas produtoras de cacau do Brasil. O resultado 
são produtos com o mais fino e puro cacau. No site, os consumidores terão o prazer de 
saber as histórias de cada uma das fazendas. “Nossa preocupação sempre foi oferecer um 
produto de altíssima qualidade. Nosso chocolate não contém conservantes, aromatizações 
artificiais, excesso de açúcares, gorduras hidrogenadas e nem aditivos químicos”, destaca 
um dos sócios, Alberto Kis. 
 
NOVA ECONOMIA 
 
Algumas características do negócio o distinguem dos demais. Na contramão da indústria 
das últimas décadas, a Yör Chocolates desenvolveu não só chocolates efetivamente 
diferentes dos atuais, mas, também, utiliza de um estilo de produção alinhado a um novo 
jeito de empreender. Os sócios apostaram na economia compartilhada para construir a 
marca. Isso significa dizer que eles são encomendantes industriais. Ou seja: a escolha e 
compra dos insumos, as receitas e o modo de produção são desenvolvidos pela Yör, mas 
o processo de fabricação é realizado em parceiros. “A Yör é mineira na sua origem, 
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incorporando sabores e saberes da nossa cultura, mas também é nacional na sua forma de 
relacionamento com o mercado e global na busca das melhores variedades de cacau e 
demais insumos para seus produtos, tudo isto com produtos inovadores não vistos ainda 
no mercado”, explica o sócio-diretor Arthur Kis. 
 
            Para chegar a esse modelo, os sócios seguiram um planejamento, que demandou 
uma longa pesquisa em locais que são referência em produção de chocolates e de cacau: 
Suíça, Bélgica, França, República Dominicana, Estados Unidos, Japão e Brasil (Ilhéus, 
Uruçuca, Espírito Santo, Gramado, Canela e São Paulo). 
 
 
 
 
 
 
PORTFÓLIO PREMIUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da gafe ao garfo 
Autor: Edson Pudence 
Literare Books International – 1ª edição – 152 páginas – 2019 R$ 34,90 
Formato: 16x23 cm 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A experiência resultou em um portfólio de diferentes tipos e combinações, que se 
evidencia pelo sabor, cremosidade e pureza do verdadeiro chocolate – proveniente dos 
processos artesanais do plantio, colheita, fermentação, secagem e torra das amêndoas 
do cacau fino de aroma, preferencialmente, do Brasil. Fazendo com que todo o 
processo cumpra o melhor padrão do ponto de vista técnico. 
 
Os produtos são divididos em quatro categorias: Bean to Bar (da amêndoa de cacau até 
a barra do chocolate); Regionais (Saberes e sabores do Brasil); Sabores (sabores 
harmonizados com chocolate); Origens (blends especiais de cacau fino). No 
lançamento da marca, quatro opções serão apresentadas: chocolate ao leite 44% cacau 
de origem única, chocolate intenso com 70% de cacau, chocolate intenso combinado 
com café do Sul de Minas e chocolate branco com doce de leite.  
 
Todos eles não contêm conservantes, aromatizações artificiais, excesso de açúcares, 
gorduras hidrogenadas e nem aditivos químicos. Um dos destaques é o percentual de 
cacau utilizado. A legislação brasileira, por exemplo, permite a comercialização de 
chocolate ao leite com 25% de matéria seca total de cacau. Em dissonância dos demais, 
o mesmo produto desenvolvido pela Yör conta com 44% do insumo (ao leite). Outra 
curiosidade é a média de açúcar utilizada nos chocolates presentes no mercado. Nos 
importados, a taxa é de aproximadamente 50% de açúcar cristal. Os nacionais vão de 
55% a 60% do mesmo ingrediente. Já na Yör, o valor é próximo a 35%, mas de açúcar 
orgânico. Diferentemente do que se imagina, ao verificar os dados acima, a experiência 
do consumo surpreende ao resgatar o sabor e as sensações do verdadeiro chocolate. A 
Yör Chocolates é o seu pedaço de felicidade! 
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Artigo 

 
Frente à necessidade de isolamento social devido ao avanço da Covid-19 no 
Brasil, a startup gaúcha de psicologia Eurekka está lançando um livro sobre 
saúde mental. A publicação, escrita por psicólogos, dá dicas práticas de como 
comer melhor na quarentena, combater a solidão, aproveitar o tempo livre, 
diminuir a ansiedade e ser produtivo trabalhando de casa, entre outros 
assuntos abordados. 
 
Além de ser distribuída para os assinantes do Clube do Livro, um serviço de 
assinatura em que os clientes recebem todos os meses em casa um kit inédito 
contendo uma publicação e um brinde, a obra também está sendo vendida 
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através do site da empresa (https://eurekka.me/livro). Esse é o 16o livro 
criado pelos psicólogos da Eurekka, que lançaram o Clube em 2019.  
 
“Em tempos de quarentena e isolamento social, a ansiedade e a insegurança 
quanto ao futuro trazem uma série de impactos sobre a saúde mental. Um 
livro que ajude a lidar com isso e que esteja sempre à mão para você descobrir 
como melhor lidar com as suas emoções e com o seu entorno pode ser a 
diferença entre passar bem a quarentena ou desenvolver algum transtorno”, 
avalia o psicólogo Júlio Pereira de Souza, um dos fundadores da Eurekka. 
 
Além de atuar como clínica de psicologia, oferecendo terapia presencial e 
online aos clientes, a Eurekka também é conhecida pelos conteúdos de 
qualidade que produz. A empresa já criou mais de 500 vídeos psicoeducativos 
para internet e acumula mais de 50 milhões de visualizações e um milhão de 
seguidores. Também oferece cursos voltados a psicólogos e ao público em 
geral. 
 
Entre os conteúdos gratuitos produzidos nos últimos meses, estão vídeos com 
dicas de como encarar o momento de quarentena. Além disso, um chatbot 
criado há quatro anos pela startup tem agora também o desafio de conversar 
com os usuários sobre o novo coronavírus, explicando sobre formas de 
prevenção e ajudando a lidar com a nova realidade. A ferramenta, que foi a 
primeira inteligência artificial de psicologia do Brasil, já conversou com mais 
de 100 mil pessoas e é baseada em Terapia Cognitivo Comportamental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBRE A EUREKKA 
 
A Eurekka foi criada em Porto Alegre com o propósito de erradicar o 
desperdício de potencial. Para isso, além da psicoterapia, oferece cursos para 
profissionais e público em geral e ainda atua dentro de empresas, 
oferecendo treinamento. Na área tecnológica, conta ainda com alguns 
aplicativos web e questionários no seu site, com o objetivo de ajudar os 
usuários a dormir melhor, relaxar, começar e finalizar tarefas, regular 
ansiedade, melhorar a disposição ou se concentrar no momento presente. 
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https://www.facebook.com/projetoautoestima/
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Artigo 

 
 filósofo, psicanalista e 
especialista em estudos da 
mente humana Fabiano de 

Abreu lançou mundialmente o segundo 
livro de uma série de cinco que serão 
lançados durante a quarentena na 
Amazon e no Google Books. O autor 
pretende lançar um total de dez livros 
ainda este ano. 
 
Durante a quarentena, um dos principais 
desafios das pessoas têm sido manterem-
se ativas e produtivas, mesmo em 
período de confinamento e isolamento 
social impostos pela necessidade de se 
evitar o contágio com o novo 
coronavírus. 
 
Dando exemplo de que é possível usar 
este tempo de dias atípicos para produzir 
bons frutos, o filósofo e psicanalista 

Fabiano de Abreu está lançando uma 
série de livros neste período. Abreu 
lançou esta semana o segundo livro dos 
cinco que ainda devem ser lançados 
enquanto durar a quarentena. Os livros 
têm uma temática filosófica e analítica 
diante da vida e de situações enfrentadas 
pela sociedade pós moderna: “Durante a 
pandemia precisamos manter a mente 
ocupada, liberando hormônios 
associados a satisfação pessoal e ao 
prazer, como se estivéssemos fazendo 
um exercício físico, mas na mente. Quero 
mostrar que não apenas é possível como 
também é viável ser produtivo neste 
período difícil”, conta o autor. 
 
Obras já lançadas 
 
Abreu lançou através das plataformas 
digitais em formato e-book na Amazon 

O 
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(Kindle) e Google Books dois livros 
neste período, que são o ‘7 pecados 
capitais que a filosofia explica' e o 
'Romantizando a filosofia’ , ambos obras 
independentes. Este último contabiliza 
como o sexto livro de Fabiano até então 
como escritor e o segundo dos cinco que 
serão lançados na quarentena. Até o fim 
do ano, Abreu pretende lançar dez livros 
digitais. 
 
Abreu é um estudioso da mente e 
comportamento humano e isto se reflete 
nas suas obras. Com especialização em 
história da ética e moral pela 
universidade Carlos III e em idealismo 
filosófico e cosmovisão pela 
Universidade Autónoma, ambas de 
Madrid, na Espanha, Abreu se propôs a 

analisar pela ótica da filosofia e com base 
em seus estudos como psicanalista e 
especialista em neurociência por Havard, 
tópicos específicos da psiquê, que pela 
primeira vez estão sendo compiladas em 
obras literárias. 
 
Ética e moral 
 
O filósofo explica qual o objetivo de suas 
obras: “Nossa personalidade é moldada, 
também, pelo mundo externo, sendo 
assim, serão os dias de hoje propícios 
para o declínio da ética que afeta a 
moral? Trago estes questionamentos nos 
meus livros, já que são os que não 
conseguem se desprender da porção que 
nos faz ignorantes e transcender os vícios 
e virtudes.” 
 
Segundo o autor, é preciso trazer à tona 
reflexões que permitam aos leitores 
transcender as definições e rótulos e 
evoluir como pessoas: “Somente com o 
conhecimento adquirido através da 
educação conseguiremos um eficiente 
nível cognitivo para encontrar não a cura, 
mas o equilíbrio entre vícios e virtudes 
para um melhor bem estar mental e 
geral.”  
 
Projeto conhecimento para todos 
 
Fabiano de Abreu está a disponibilizar os 
livros gratuitamente aos que não tem 
condições financeiras para comprá-lo. 
Ele chamou a ação de - Projeto 
conhecimento para todos - onde Abreu 
acredita que o conhecimento é 
fundamental para alcançarmos o 
equilíbrio e um melhor bem estar. 
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Sobre os Livros 
Título: 7 pecados capitais que a filosofia explica  
Autor: Fabiano de Abreu  
Editora: Independente 
Disponível em: Amazon e Google Books 
(mundialmente)  
 
ISBN: 9786500031614 
Ano de lançamento: 2020 
Preço: R$ 19,90 (amazon.com.br) 
 
Título: Romantizando a Filosofia 
Autor: Fabiano de Abreu  
Editora: Independente 
Disponível em: Amazon e Google Books 
(mundialmente)  
ISBN: 978-65-00-03357-1 
Ano de lançamento: 2020 
Preço: R$ 29,90 (amazon.com.br) 
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Marcos A. Junior é natural do Recife-PE, tem formação acadêmica em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas e Administração, mas só encontrou o verdadeiro prazer 
profissional quando adentrou no mundo da literatura. Começou a sua trajetória literária 
no final do ano de 2014 e desde então acumula 12 livros escritos neste curto período. 
Entre suas obras já publicadas, nos aventuramos com a vida de Herbert, uma criança que 
descobrira uma habilidade muito especial de recriar os seus dias mais difíceis, em 
“Herbert Flinch – O Manipulador de Sonhos”. No ano seguinte, deu vida a Thomaz, um 
aspirante a escritor que relatou, através de um diário, os dias que passara em uma prisão, 
encarcerado no exato dia em que conquistara a maioridade, na obra “Cem Dias Na 
Prisão”. Também deu vida ao sentimento original e suas diversas fases em uma sessão de 
crônicas encantadoras e diretas especializadas em relações interpessoais na obra “O Livro 
do Amor”. Como trabalho mais recente, “Elas por ele” é uma homenagem a todas as 
mulheres. Estas, importantíssimas na construção do caráter emocional de cada pessoa, 
seja qual for a procedência da ligação, são vistas em forma de sentimento, descritas em 
versos por suas incisões amorosas em sua vida. 
 
Entrevista 

 
Revista Projeto AutoEstima: Poderia 
contar para os nossos leitores como 
foi o seu início no meio literário? 
 
Marcos A. Junior: Diferentemente do 
que a grande maioria das pessoas do 
ramo costumam ter como ideologia, eu 

comecei em tal meio de uma maneira 
bem espontânea, quase que unicamente 
por crédito próprio, não por um 
gigantesco apego às grandes obras 
clássicas. Entendam. Nasci em 1988 e 
nunca tive o hábito de me entregar às 
páginas dos livros. Porém, no ano de 
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2015, após a confiança de uma amiga 
perdida no tempo, após ler um de meus 
“relatos-desabafos”, fui incentivado a dar 
continuidade a tal produção e resolvi me 
entregar à vida literária. Após a primeira 
linha escrita, a primeira frase de um livro 
que talvez nunca nem venha a ganhar 
tons de realidade palpável, não consegui 
mais me desprender do que hoje vejo 
como o melhor de mim. 
 
Revista Projeto AutoEstima: Você é 
autor do livro “Elas por ele” (Editora 
Drago). Poderia comentar?  
 
Marcos A. Junior: Acho que esta é uma 
das obras que mais me trouxeram prazer 
em conceber. Não tenho conhecimento 
do modo de produção de outros autores, 
mas esta obra foi composta com o 
“auxílio” da vida. Elas por ele trata-se do 
meu primeiro livro de poesias. Nele, 
estão retratadas várias memórias, 
humanas e divinas, através das 

decorrências do sentimento que hoje 
embala todo os meus escritos e vida, o 
amor. Não sentei por diversos meses de 
produção incessante para concluir. Cada 
recordação surgiu levemente e sem hora 
marcada para concepção. Durante algum 
tempo, cerca de um ano e meio, fui 
escrevendo poesias e “amontoando” em 
um arquivo despretensioso. Quando vi, a 
obra estava pronta (precisando apenas de 
alguns reparos). A cada poesia escrita 
através de lembranças de tudo o que já 
experimentei em minha vida emocional, 
uma certeza: O amor é a afeição que 
centraliza tudo o que de melhor há na 
existência, sendo por meio de glórias ou 
ensinamentos. A cada brinde no peito, 
um paladar, um poema.  
 
Revista Projeto AutoEstima: Como 
foram as suas pesquisas e quanto 
tempo levou para concluir seu livro?  
 
Marcos A. Junior: Esta obra é um reflexo 
de experiências próprias e de terceiros 
(amigos próximos) vividas imerso em 
sentimento. Conhecendo tal vacância, 
tomei minha expressão poética e compus 
cada verso como um afago para aqueles 
que perdem-se, mentalmente falando, em 
sentimentos que esborram através das 
lágrimas. Nele, explicito a minha mínima 
experiência em relação a tal nobre 
emoção, destrinchado em mensagens que 
engrandecem a alma de quem folheia 
meu coração.  
 
Revista Projeto AutoEstima: Poderia 
destacar um trecho que você acha 
especial em seu livro?   
 
Marcos A. Junior: É muito difícil 
selecionar um poema em específico. 
Incorreria naquele velho clichê da mãe 
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escolher um preferido entre seus 125 
filhos. Cada verso foi escrito com muito 
carinho e posterior consciência, visto 
que, em sentimento, perde-se quase que 
completamente a racionalidade. Então, 
seria natural e justo dizer que cada 
poema toca um pedaço em específico do 
meu peito. Deixo tal preferência a cada 
leitor que resolver por desvendar tantas 
decorrências do sentimento. 

 

Revista Projeto AutoEstima: Como o 
leitor interessado deverá proceder 
para adquirir o seu livro e saber um 
pouco mais sobre você e o seu 
trabalho literário?  
 
Marcos A. Junior: Venho passando por 
uma mudança de linha editorial desde o 
ano passado. Este livro, meu quarto 
publicado, deveria ter sido editado 
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anteriormente, mas, devido a alguns 
problemas internos à editora, não 
aconteceu como o inicialmente previsto. 
Quando o lançamento estava finalmente 
marcado, após mais de um ano de 
contrato assinado, fomos acometidos por 
esta pandemia que nos assombra a cada 
dia de forma mais intensa. A data estava 
prevista para quatro dias após o 
fechamento geral aqui na minha cidade. 
Então, visando o bem estar próprio e de 
todos os que fariam dessa tarde-noite 
uma experiência mágica, resolvi por 
cancelar a festa. Ainda assim, um dia 
antes do que estava marcado, os livros 
chegaram em minha residência. Como a 
maioria deles é propriedade minha, já os 
estou comercializando direta e 
individualmente e com um adendo para 
este período de quarentena. Visando o 
auxílio mútuo, bolei uma estratégia para 
suprir a carência que estamos do contato 
e fiz uma promoção para as leitoras que 
adquirirem a obra comigo na quarentena. 
O livro é composto por 125 poemas, 
mas, fechando negócio agora, nesta triste 
época a qual enfrentamos, produzo um 
126°, escrito à mão, com o nome e as 
características peculiares a cada 
individualidade (conhecidas através de 
um mini texto que as próprias 
adquirentes me passam, em minhas 
redes, em maioria no Facebook). Esta foi 
a maneira que encontrei para permanecer 
difundindo a literatura e principalmente o 
amor em tal período tão exigente de tal 
sentimento. 
 
Revista Projeto AutoEstima: Existem 
novos projetos em pauta?  
 
Marcos A. Junior: Os projetos não param 
de ser desenvolvidos. Durante esta 
pandemia, já desenvolvi dois novos 

projetos de poesia para ser divulgados 
em minhas redes. Fora isto, tenho outros 
sete livros já escritos, só aguardando a 
decorrência do tempo para serem 
publicados. Apesar disto, não paro. 
Continuo a revisar o meu novo trabalho, 
“Arrancando apêndices e outros 
conceitos maléficos”, uma obra que 
discute diretamente sobre alguns traumas 
que todos nós, humanos, enfrentamos e 
temos que compreender para perceber o 
quão ínfimos, por mais impactantes que 
sejam, comparados à nobreza da 
existência. 
 
Perguntas rápidas: 
Um livro: Elas por ele; 
Um (a) autor (a):  Marcos A. Junior; 
Um ator ou atriz: Will Smith; 
Um filme: Click; 
Um dia especial: O dia em que quase 
morri e renasci para o amor. 
 
Revista Projeto AutoEstima: Deseja 
encerrar com mais algum 
comentário?  
 
Marcos A. Junior: Primeiramente, 
gostaria de agradecer infinitamente o 
espaço aberto para a minha apresentação 
em tais meios tão importantes na 
continuidade de uma carreira de sucesso. 
Agradeço também a Elenir, pelo contato 
e convite direto feito e aceito de 
prontidão. Gostaria de convidar a todos 
os leitores para apreciarem os meus 
escritos, em redes, Facebook - 
@majoficial e Instagram - @maj_oficial, 
além dos meus livros, disponíveis no site 
da Editora Giostri (os três primeiros) e o 
seguinte em contato direto comigo. Será 
extremamente prazeroso poder fazer 
parte das suas concepções e sentimentos. 
Muito obrigado pelo tempo destinado a 
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esta leitura e que possamos manter a 
literatura viva, pois sem conhecimento o 

mundo ruma à destruição, física e 
intelectual. 
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Artigo 

 
o meio dessa pandemia, o mundo anda incerto: economia global parada, pessoas 
cada vez mais ansiosas, medo de perder o emprego, fome, dúvidas e mais 
dúvidas com relação ao futuro.  É claro que vivemos  um período ruim, cheio de 

motivos que nos desmotivam. Como fazer nesses dias em que a coragem desaparece, as 
incertezas nos dominam e com isso, acabamos colocando em dúvida as nossas decisões e 
deixamos de seguir os nossos projetos de vida? “A luta é sempre contra você mesmo. Ter 
coragem para correr atrás dos nossos objetivos faz uma grande diferença na vida das 
pessoas”, comenta Fabiano Barcellos, empreendedor e autor do livro “Coragem para 
vencer”. Conhecido por ser referência em liderança e especialista em administrar bem o 
tempo, superar adversidades e desafios, além de encorajar as pessoas a correrem atrás dos 
seus sonhos, ele diz que é preciso pensar fora da caixinha. Fabiano dá dicas para os que 
querem empreender não se abaterem com qualquer desânimo e fraqueza e encontrarem 
forças para seguir em frente com os seus planos: 
 
1 - Para enfrentar o que estamos vivendo, precisa de muita coragem, mas não só 
pelo confinamento e dúvidas, mas também para o autoconhecimento. Ter tempo para si, 
se conhecer melhor, escutar mais o próprio eu não é fácil para muitos. Porém, renovador 
e fundamental para a próxima fase. Nesse momento precisamos dar mais atenção à 
comunicação interna e isso de simples não tem nada, precisa de muita coragem. 
 

N 
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2 – Você não é o único ser humano a se sentir numa gangorra emocional. Nem 
tudo depende de você. Busque atingir o controle emocional do que está seu alcance, da 
sua vida e das suas relações. O resto virá com o tempo. 
 
3 - Todo mundo tem problemas e passa por fases difíceis. Os dias complicados 
fazem parte da vida e felizmente são eles que nos permitem mudar, aprender e evoluir. 
Não adianta esperar os problemas diminuírem, a sua vida continuará sendo a mesma. 
Pare de esperar as coisas mudarem para você mudar em si aquilo que precisa! 
 
4 – Se você quer mudar e sonha com um futuro diferente, precisa deixar as crenças 
negativas de lado e acreditar no seu potencial. 
 
5 - As coisas só são difíceis até você torná-las fáceis! 
 
6 - Se não fizer nada por você, sua vida continuará sendo a mesma e seus sonhos 
jamais sairão do papel. Se deseja ser diferente no futuro, comece a traçar a sua 
mudança hoje, pois só assim você conseguirá alcançar os seus objetivos. 
 
7 - Dê uma chance a si mesmo e absorva todo esse aprendizado nesse período 
difícil. 
 
8 – Não seja um obeso mental. Não pense demais e nem aja de menos. Procure um 
equilíbrio, alinhe seus planos aos seus objetivos. Analisar e pensar é importante, mas não 
agir é retroceder. 
 
9 – Se a sua intenção é fazer algo novo e fora do comum e do esperado pelas 
pessoas, esteja preparado para ouvir críticas bem e mal-intencionadas para que possa 
seguir adiante com seus sonhos. 
 
10 - Saia da sua zona de conforto e dê de cara com a sorte que você acredita que 
perdeu. 
 
11 – Errar é uma porta de entrada para viver o novo e para não cometer o mesmo 
erro outra vez. Se você está errando muito, é sinal que você está aprendendo mais do 
que imagina. 
 
10 – Pare de se comprar com outras pessoas e não estabeleça competições com os 
outros indivíduos. Estabeleça metas para você mesmo. Identifique pontos que você 
desenvolveu e defina pontos que precisam ser aprimorados. Valorize-se e tenha segurança 
no seu potencial. Quando tudo passar, você tem que estar preparado. 
 
11 - Pedras sempre aparecerão no seu caminho. Mas elas valerão a pena e serão 
seus ensinamentos. Não tente, consiga! Tente sempre e quantas vezes forem 
necessárias, mas não deixe de tentar até conseguir. 



                                                      REVISTA PROJETO AUTOESTIMA – Nº 02 

 

 
[ 36 ] 

DEPOIMENTO: 
 
“Esse é um momento difícil para todos. Como empresária 
do ramo da beleza e saúde, tive que criar novas estratégias 
para me manter. Administrativamente, não demiti nenhum 
funcionário e todos trabalham de casa. O meu programa 
de emagrecimento teve que sofrer algumas alterações. 
Nossos cardápios mudaram e criamos novas receitas para 
aumentar a imunidade e não apenas acelerar o 
metabolismo. Essa é uma ideia que achei muito válida e 
será mantida após o isolamento. Fizemos também consulta 
online com os profissionais da minha equipe, nutricionista 
e personal e acrescentamos uma psicóloga, que eu acho 
fundamental nesse período em que as pessoas estão muito 
‘fragilizadas’. E estamos com novas ideias”, diz a 
empresária Vanessa Rangeli, dona da Vanessa Rangeli 
consultoria fitness.  

 
 

 
 

SOBRE FABIANO BARCELLOS 
 
Autor do recém-publicado “Coragem para vencer” (editora Planeta), Fabiano Barcellos, 
40 anos, viu seu livro atingir o quarto lugar entre os mais vendidos do país, na categoria 
autoajuda, logo na primeira semana de lançamento. Médico cardiologista, o autor é 
conhecido por ser referência em liderança, desenvolvimento de vendas e 
empreendedorismo e especialista em palestras de como concretizar objetivos, administrar 
bem o tempo, superar adversidades e desafios, além de encorajar às pessoas a correrem 
atrás dos seus sonhos. 
 
Focado em vencer na vida, optou pela medicina. “A carreira surgiu, pois vi nela a melhor 
possibilidade de transformar o mundo por meio do meu trabalho. Tinha como referência 
um tio, que era médico e praticava uma medicina preocupado em entender o lado 
humano, de fazer o bem e isso despertava os meus desejos de seguir”, conta ele, que 
exerceu a atividade por cinco anos. Durante essa trajetória, percebeu que a profissão 
voltada para a ajuda humanitária, como a qual sempre sonhou, não condizia com a 
realidade. “Não queria ser um profissional qualquer e o que encontrei, não foi a que 
idealizei e isso me deixou triste. Mas tentar mudar de vida era algo que jamais passou pela 
minha cabeça, continuei praticando e atingi a tão sonhada e esperada realização 
financeira”, relembra. 
 
Apesar do sucesso como médico, algo o inquietava. “A morte, aos 30 anos, de um amigo 
de profissão, mexeu comigo. Trabalhava horas e horas para dar conforto para a minha 

Vanessa Rangeli - Foto: Ronaldo Correia 
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família, mas ficava cada vez mais longe de casa e me perguntava, o que estava fazendo e 
qual era a minha qualidade de vida. Não me sentia feliz. O trabalho e o dinheiro são 
importantes, mas a vida não se constrói apenas com base nisso, por isso, é preciso ter 
coragem para assumir para si e para o resto do mundo a necessidade de se dedicar a uma 
atividade que te dê prazer, mais renda e consuma menos tempo. Comecei a fazer tudo 
diferente e cheguei até aqui”, comenta o autor, que decidiu alcançar voos mais altos com 
o empreendedorismo. 
 
A partir daí, fez várias pesquisas e conheceu o marketing de relacionamento. “Durante 
três anos, conciliei a medicina com as vendas na internet. Passei a frequentar palestras e 
perder minha a timidez para me apresentar. E foi em uma dessas apresentações que 
surgiu a primeira oportunidade de transformar o meu conhecimento em livro”. explica o 
autor, que hoje é referência como palestrante, influencia líderes falando do poder da 
coragem, de quebra de paradigmas sociais, compartilhando sua trajetória como médico 
até se tornar um grande vendedor, treinador de equipes, empresário e empreendedor 
social. 
 
Ao lado de Chico Faria, filho do falecido cantor Rui Faria, do grupo MPB4, compôs a 
canção `Coragem´. A música está em todas as plataformas digitais como Spotify e Google 
Play e todos os direitos autorais serão revertidos para a `Voluntários engajados´ - que tem 
o objetivo de levar amor e alegria para as crianças carentes internadas em alguns dos 
hospitais públicos da cidade do Rio de Janeiro – e à ABRAPAC (Associação Brasileira de 
Apoio aos Pacientes com Câncer). 
 
O autor também é co-fundador e idealizador de alguns movimentos no mundo business, 
como a `Escola de Negócios do Rio´, evento voltado para palestras com empreendedores 
e com o objetivo de enriquecimento de networking na cidade carioca. 
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https://revistaprojetoautoestima.blogspot.com/
https://www.facebook.com/projetoautoestima/

