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Não há coisa melhor na vida do que realizar sonhos. 
Sejam eles grandes ou pequenos, da infância, da ju-
ventude ou da velhice, poder riscá-los da lista de “a 
realizar” e registrar em fotos, memórias e textos como 
foi torná-los realidade é bom demais.

Mas para tornar isso possível, é preciso um bocado de 
dedicação, planejamento e, às vezes, até mesmo um 
pouquinho de sorte.

Nesta edição da +:), pensando em ajudá-lo nessa mis-
são, reunimos alguns desses ingredientes em nossas 
páginas.

Você vai conhecer várias histórias inspiradoras, saberá 
como transformar seus sonhos em metas (o que ajuda 
bastante em sua realização), poderá ler reflexões su-
perbacanas sobre assuntos fundamentais para o su-
cesso nessa caminhada... Enfim, terá um apoio valioso 
para garantir que, ao longo de 2015, vários dos seus 
sonhos comecem a ser concretizados!

Queremos muito que, ao fim da leitura, você se sinta 
disposto a correr atrás do que sempre sonhou. Afinal, 
esse é o grande barato da vida!

Seja +:)!

P.S.: Depois de ler, escreva pra gente para contar sua 
opinião sobre o nosso conteúdo. Fazemos a +:) pra 
você, então saber o que você achou é fundamental. 
Nosso e-mail é: maisfeliz@marista.org.br
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“Já pensou ser, aos 26 anos, formado por 
uma renomada instituição de ensino 
norte-americana (mais especificamen-

te pelo MIT – Massachusetts Institute of 
Technology), ter três livros publicados, 
ser considerado uma das 100 pessoas 
mais influentes do Brasil, eleito um 
dos 30 jovens mais promissores do 

2) INICIATIVA
Nos Estados Unidos, normalmente com 

17 anos o jovem sai de casa para es-
tudar em uma faculdade em outro 

estado e se vira sozinho. Não tem 
tanta proteção dos pais como 

tem aqui. Pelo contrário, eles 
querem que os jovens se vi-

rem. E isso é muito legal, 
porque as coisas não 

são dadas de “mão 
beijada”, as pessoas 

veem o valor de fa-
zer por merecer. 

QUAL FOI SUA GRANDE MO-
TIVAÇÃO PARA BUSCAR UMA 
VIDA PROFISSIONAL “FORA DA 
CAIXINHA”?
Eu sempre gostei de criar coisas. 
E eu acho que, às vezes, uma vida 
profissional “dentro da caixinha” tem 
menos criação, é mais você fazer todo 
dia o que esperam de você. Por isso, pro-
curei caminhos mais abertos, com mais 
liberdade e criatividade. Assim, dei meus pri-
meiros passos já vivenciando coisas diferen-
tes, como competições de planejamento de ne-
gócio na faculdade e estágios fora do comum. Um 
dos estágios que eu fiz, na Microsoft, por mais que 
fosse dentro de uma grande empresa, era em uma in-
cubadora de projetos, que me permitiu criar meu próprio 
projeto com 19 anos. Isso me fez perceber que era possível 
ser diferente.

país e estar na lista dos dez líderes brasileiros mais 
admirados pelos jovens?

Esse o “básico” currículo de Bel Pesce, a entrevistada 
desta edição da revista +:). Nosso bate-papo com a em-

preendedora e fundadora da FazINOVA, escola de empreen-
dedorismo e habilidades, com certeza vai inspirá-lo a perse-

guir seus sonhos. Acompanhe!
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QUAIS FORAM AS GRANDES LIÇÕES QUE VOCÊ TIROU DO 
PERÍODO EM QUE VIVEU NOS ESTADOS UNIDOS?

1) MERITOCRACIA
Eu cheguei lá e fui trabalhar em uma equipe 

grande. Não falava inglês direito, precisava me 
provar e me deram muitas chances, porque 

viram meu potencial e que eu me dedica-
va muito ao que estava fazendo. Poucos 

lugares do mundo são assim. Essa ca-
racterística me fez perder totalmente 

aquela crença de que para onde 
você vai na vida depende de onde 

você veio. Eu vi que não era 
bem assim. Que, com talento 

e dedicação, dá para ir mais 
longe.

NNNNoss EEssttadoooss 
UUUUniiddooooss,, nnoorrmmmaal--
mmmmeenntteee ccooomm 1117 
aaaanooss oo joovveeemm ssaaii de 
ccccassaa paarraa eeesstuuuudaaar eemm  
uuuummaa fffacccuuldaaddeee emmmm ooutrro 
eeeesttaaddddo  e sseee vvirrraa sssoozzinhhho..
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“
QUAIS SÃO SUAS DICAS PARA QUEM AINDA NÃO 
SABE O QUE VAI SER QUANDO CRESCER?
Sabe que as pessoas mais interessan-
tes que eu conheci na vida têm 50 e 
tantos anos e, até hoje, não sabem 
o que vão ser “quando crescer”? 
Porque é difícil escolher uma 
coisa só. Eu fiz um curso da 
Singularity University, da 
NASA, e lá falaram que, em 
geral, uma pessoa com 
17 anos hoje vai ter 
cinco carreiras na 
vida – carreiras, 
não empregos. 

SAIBA MAIS
BAIXE gratuitamente os livros da Bel em: www.ameninadovale.com
ASSISTA a vídeos com dicas de crescimento pessoal e profissional gravados 
por ela visitando www.caderninhodabel.com
CONHEÇA a FazINOVA e tenha acesso a cursos on-line gratuitos e diversos ou-
tros materiais superlegais acessando www.fazinova.com.br

B

3) MENOS MEDO DE ARRISCAR
Lá, a galera tem menos medo de arriscar, porque, 
se você errar, não vai ser visto como um fracasso. 
Eles admiram quem arrisca. Aqui, se você erra, 
muitas vezes é considerado perdedor. Isso é 
complicado, porque se você quer criar algo 
novo, para o qual você ainda não tem as 
respostas, normalmente, em uma ins-
tância ou em outra, vai acabar dando 
uns tropeços. Só quem não quer sair 
da zona de conforto e não quer ino-
var não erra. 
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QUE CONSELHO DARIA HOJE 
PARA A BEL ADOLESCENTE?

Quando somos jovens, pensamos 
que as coisas que fazemos são “brin-

cadeiras de criança”. Mas aí você chega 
em grandes empresas e vê que são iguais 

ao seu “projetinho”. Tem um monte de gen-
te trabalhando para conseguir realizar uma 

coisa, lutando porque muitas vezes não tem a 
resposta, ou, às vezes, até tem a resposta, mas é 

muito trabalhoso. Meu conselho seria: leve a sério as 
pequenas coisas que está fazendo. De vender bijuteria 

a montar computador. As coisas que a gente acha que são 
pequenas (um canal no YouTube, um blog), não são tão di-

ferentes do mundo adulto. 

QUAIS SÃO OS SEUS TRÊS 
MAIORES ÍDOLOS E O QUE 
APRENDEU COM ELES?
Walt Disney, Ayrton Senna e 
Jorge Paulo Lemann.

Disney era um homem de negó-
cios incrível. Ele conseguia, com seu 
negócio, vender sorrisos, felicidade e 
uma experiência única para as pessoas.

A dedicação que Senna tinha pelos seus 
sonhos quando ele já era muito bom no que 
fazia me inspira demais. Ele sabia que podia 
melhorar e era extremamente focado. Além disso, 
estava em um ambiente totalmente difícil, muitas 
vezes injusto, e nunca deixou seus valores de lado.  
Conhecido por ser um dos homens mais ricos do Brasil, 
Lemann apresenta muito mais características para ser 
admirado do que essa. Ele é uma pessoa fantástica, que se 
importa com a educação. Um cara que, aos 75 anos, trabalha 
como nunca e sempre quer ajudar as pessoas. Ele deu vários 
conselhos para minha empresa, escreveu o prefácio do meu livro 
“A menina do Vale 2” e é um cara que eu acho que vai revolucionar 
a educação no Brasil.

Mas o mais interessante 
é que três dessas carreiras 

ainda não existem. Assim, a 
dica que eu daria é: ao invés de 

pensar em uma profissão, pense 
em quais são os valores mais impor-

tante para você, quais são as coisas 
que mais lhe motivam e energizam. Isso 

muda ao longo da vida, mas, por exemplo, 
pra mim, hoje as duas coisas que mais fa-

zem eu me engajar em um projeto são o poten-
cial de impacto para os outros e o potencial de 

aprendizado para mim mesma. Com base nisso, 
consigo tomar decisões sobre o que eu quero e o que 

eu não quero.

AAAo invvééés de ppeennssarr eem uumaa prroofissssããoo, ppenn-
see eemmm qquaaiis  sãão oos vvvaalooress maaiss iimpoor-

taannntte paarra voocêêê,, qquuuaiss sããão aasss ccoiisaas 
qquuue maais llhee mmmootivvvamm e eennerrggiizaamm.
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SPOTIFY – MÚSICA PARA TO-
DOS OS MOMENTOS

A internet e o mp3 revolucionaram 
a forma como as pessoas se rela-
cionam com a música. Mas a pos-
sibilidade de baixar suas músicas 
favoritas, que surgiu no século XX, já 
parece coisa do passado com o nas-
cimento do streaming, que é a trans-
missão de músicas on-line. Essa é a 
lógica do Spotify, rede social recém-
-chegada ao Brasil. Com ele, você 
pode ouvir praticamente qualquer 
música, e ainda escolher playlists 
prontas que combinam com ativida-
des ou estado de humor. Há versões 
gratuitas da rede social para com-
putador e smartphones. Com o pla-
no de R$ 14,90 por mês, você pode 
ouvir suas músicas favoritas off-line 
e sem interrupções de propaganda. 

3
UMA HISTÓRIA BOA PRA CACHORRO

Maurício de Sousa é mais conhecido por ser o criador 
da Mônica, do Cebolinha, do Cascão e da Magali. Mas o 
que poucos sabem é que os primeiros personagens do 
cartunista foram o Franjinha e seu cachorrinho Bidu. 
As tirinhas com o cãozinho e seu dono deram origem 
ao famoso menino de cabelos espetados, o Cebolinha. 
Para ir fundo na história desses personagens que mar-
caram sua carreira, a Maurício de Sousa Produções, 
empresa do cartunista, criou a HQ “Bidu – Caminhos”, 
que mostra como Franjinha e Bidu se conheceram e 
se tornaram melhores amigos. Uma aventura cheia de 
confusões, brigas, desvios de rota, decisões difíceis 
e muito amor. Essa obra, desenvolvida pelos artistas 
Eduardo Damasceno e Luís Felipe Garrocho, faz par-
te do projeto MSP Graphic, que mostra personagens 
consagrados de Maurício de Sousa sob a perspectiva 
e o traço de uma nova geração de autores dos quadri-
nhos. Leia e se encante!

 FICA A DICA 
Rede: Spotify
Site: www.spotify.com/br

B

 FICA A DICA 
HQ: Bidu – Caminhos
Ilustradores: Eduardo Damasceno e  
Luís Felipe Garrocho
Editora: Maurício de Sousa Produções/ 
Panini Books
Lançamento: 2014

B
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FAST FOOD X SAÚDE

Quantas vezes você ouviu alguém dizer que fast food 
faz mal? Muitas, não é mesmo? Acontece que, em al-
guns casos, a gente precisa ver para crer. Se você é 
assim, que tal ver os efeitos desse tipo de alimento no 
corpo, sem necessariamente prejudicar sua saúde? 
Para isso, basta assistir ao documentário “Super size 
me – A dieta do palhaço”. Esse filme foi feito pelo cine-
asta americano Morgan Spurlock, que se propôs a co-
mer no McDonald’s durante 30 dias. Isso mesmo: por 
um mês, todas as três refeições do dia de Spurlock 
vinham do cardápio do Mc. No documentário, ele mos-
tra os resultados dessa dieta nada convencional: 11 
quilos a mais, danos irreversíveis ao coração e ao 
fígado, além de perda de energia, depressão e varia-
ções de humor. Você não “ama muito tudo isso”, ama?

1
veja 2

 FICA A DICA 
Filme: Super size me
Diretor: Morgan Spurlock
Lançamento: 2004
Onde assistir: bit.ly/supersizeme-maisfeliz

click
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EDDIE

É provável que você nunca tenha ouvido 
falar desses caras lá de Olinda (PE), mas 
é justamente por isso que a gente decidiu 
trazer esse som pra você curtir.

A banda está na estrada há 25 anos 
e já lançou cinco álbuns, que trazem um 
mix originalíssimo de rock, MPB, samba, 
dub e frevo, é claro. Afinal, não tem como 
desprezar as raízes de uma terra linda que 
é berço de tanta música boa desse nosso 
Brasil!

Vai ser difícil você querer tirar o Eddie 
da sua playlist. Jogue-se nesse som que 
é perfeito pra todas as horas, momentos e 
humores.

Ah, e no site deles dá pra ouvir e baixar 
toda a discografia de graça! \o/ 

GUGA – UM BRASILEIRO

Em 1997, um brasileiro de Florianópolis (SC) im-
pressionou o mundo ao vencer grandes campe-
ões do tênis mundial e conquistar o título de Ro-
land Garros (em Paris, na França), um dos quatro 
principais torneiros do esporte. Mas esse não foi 
um lampejo de sorte de Gustavo Kuerten, o Guga, 
e sim apenas o primeiro passo de uma vitoriosa 
carreira (que inclui até o topo do ranking mundial 
por 43 semanas).

Em sua autobiografia recém-lançada, o “surfis-
ta do saibro”, como ficou conhecido o tenista que 
nas horas vagas “pega onda”, conta como nasce-
ram todas as suas conquistas e mostra que muito 
mais do que dinheiro, para alcançar sonhos é pre-
ciso determinação, dedicação e força de vontade.

Um livro inspirador.

A REVOLUÇÃO DOS BICHOS

Esse é daqueles livros que você se lamenta por 
não ter lido antes. O best seller de George Orwell 
conta a história de um grupo de animais que 
resolve se rebelar contra o tratamento explora-
tório dado a eles pelos humanos. 

Após tomar posse da fazenda em que vivem, 
os animais implantam um sistema baseado na 
cooperação e na igualdade. Só que não demora 
para que os porcos, os mais inteligentes, per-
cebam que sua esperteza poderia render belas 
vantagens. 

O lema inicial do grupo, “Todos os bichos são 
iguais”, não demora para ganhar o acréscimo “... 
mas alguns são mais iguais que os outros”.

“A revolução dos bichos” foi lançado em 1945 
e é visto como uma crítica forte ao regime comu-
nista, que, na época, era uma grande força com 
a União Soviética. No entanto, passados 70 anos 
do lançamento, não é difícil perceber semelhan-
ças com o mundo em que vivemos hoje.

A narrativa criativa e bem elaborada vai pren-
der sua atenção da primeira à última página. O 
final, aliás, é arrebatador. Um livro que deveria 
ser lido por todos!

 FICA A DICA 
www.bandaeddie.com.br

 FICA A DICA 
Livro: GUGA – Um brasileiro
Autor: Gustavo Kuerten
Editora: Sextante
Lançamento: 2014
Número de páginas: 384

 FICA A DICA 
Livro: Revolução dos bichos
Autor: George Orwell
Editora: Companhia das Letras
Lançamento: 2007
Número de páginas: 152
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ILUSTRAÇÕES: BRUNO OLIVEIRA SANTOS
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V ivemos em uma sociedade em que tudo gira em 
torno do dinheiro. Se quisermos comprar algo, 
precisamos de “dindim”. Será que um dia isso 

vai mudar? Será que o dinheiro pode acabar? Algumas 
iniciativas nos mostram que, no futuro, o dinheiro pode 
não ser tão importante assim para que você adquira 
bens e serviços.

Um dos exemplos disso é o Bliive (bliive.com), uma 
rede social colaborativa em que você troca atividades 
por tempo. Funciona assim: você oferece uma expe-
riência (uma hora de aula de culinária, por exemplo), 
recebe em troca seu TimeMoney e pode trocar por qual-
quer outra atividade oferecida pelos usuários da rede.

O BitCoin é outra iniciativa que mostra que a forma 
como compramos e vendemos as coisas pode mudar. 
O BitCoin é uma moeda on-line, que só funciona para 
transações comerciais na web. Essa moeda pode ser 
salva em computadores na forma de um arquivo-car-
teira, ou em serviços de carteira provido por terceiros. 
Atualmente, diversas lojas virtuais já aceitam o BitCoin.

E com tanta gente tirando fotos de comidas, não é 
que o clique do celular também virou moeda? Alguns 
restaurantes cobram pelo prato um post com a foto 
dele no Instagram. O que eles ganham com isso? Visi-
bilidade e likes dos clientes – algo tão valioso quanto o 
dinheiro hoje em dia.

Se você se interessar pelo tema e quiser saber mais 
sobre ele, acesse o site ted.com e procure pelas pales-
tras de Rachel Botsman – ela fala sobre consumo cola-
borativo e os novos tipos de moeda. 

Q ual é a sua galera? Os que gostam de cinema? 
De cozinhar? De viajar? De carros? Está na 
galera que curte pop? Ou está incluído no gru-

po dos que preferem rock? Sejam lá quais forem seus 
gostos e preferências, uma coisa é certa: você vai en-
contrar pessoas parecidas com você na internet. E as 
redes sociais oferecem a oportunidade de contato com 
essas pessoas, o que pode ser muito positivo por vários 
motivos:

-
mente da distância entre vocês.

temas favoritos.

-
jetos futuros.

 COMO FAZ?
Digamos que você goste muito de filmes. Procure 

grupos dentro do Facebook, por exemplo, de gente que 
também gosta de conversar sobre cinema. Você vai 
aprender muito e ter acesso a conteúdo e pessoas inte-
ressantes. Dessa forma, além de aumentar sua galera, 
você aumenta seu conhecimento e se prepara – quem 
sabe?, até para uma futura profissão na área de que 
você tanto gosta. 

MAS ATENÇÃO: não basta apenas entrar e ficar nos 
grupos como espectador. É preciso participar, contri-
buindo com opiniões, dicas, sugestões. Quem sabe, a 
partir desses debates com essa galera, você não acaba 
criando um blog sobre o tema e expandindo ainda mais 
o conteúdo?

Participe de grupos segmentados na web. Comparti-
lhe sua paixão, ganhe conhecimento e amigos!

Interação F
u
t
u
r
o

Troca de figurinhas, 
conhecimento e 
experiências

O dinheiro pode acabar?
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DIVER

Imagine praticar uma atividade que é divertida, te-
rapêutica, contribui para o meio ambiente e, ainda 
por cima, fornece saúde para o seu corpo. Pois são 

esses os benefícios que você ganha ao cultivar sua 
própria horta! 

A princípio, a ideia pode parecer “coisa de vó”, mas 
não é, não. Vai dizer que você nunca se perguntou 
de onde vêm os alimentos que você come? Se ainda 
não, é melhor refletir sobre isso. Cada vez mais o uso 
de agrotóxicos tem tornado prejudiciais para o corpo 
alimentos que deveriam fazer bem para nossa saúde.

É por isso que a procura por produtos orgânicos 

tem crescido tanto. Mas além de buscar na feira, 
você pode também vivenciar a experiência de ver 
crescer uma plantinha ou ainda ter a sensação de 
saborear uma fruta que você mesmo cultivou. Para 
isso, basta montar sua própria horta em casa. Aí vão 
algumas dicas:

 Primeiro, escolha um cantinho especial para colo-
car seus vasos. Eles precisam ter furos e uma al-
tura mínima de 15 cm para suportar a estrutura de 
terra necessária.

 Depois, coloque uma camada de pedras na base do 
vaso e, por cima, uma camada de areia ou um pe-
daço de feltro.

 Em seguida, coloque a terra, que deve ser adubada 
e de qualidade. Isso vai fazer diferença no plantio, 
por isso, procure lojas especializadas.

 Logo após plantar, é preciso regar bastante, mo-
lhando o suficiente para a água passar pelos furi-
nhos do vaso. Nos primeiros dias, evite exposição 
ao sol, dando preferência à luz indireta.

 Pesquise na internet os cuidados necessários para 
cada espécie. Cada tipo de planta tem necessida-
des específicas de água e luz.
Aí, é só dar muito amor, carinho e atenção à sua 

planta que ela vai retribuir com beleza, bem-estar 
e saúde!

Com a mão na terra

Água: quem cuida, tem!

SãO

De todo o volume de água do planeta, apenas 0,26% 
está apto ao consumo humano. Para ter noção, 
essa quantidade representa 13 gotas em uma bal-

de de 10 litros! Tudo bem que nosso “balde” é bem maior, 
mas isso não significa que não devemos cuidar para que 
nossa água não acabe. Aliás, para muita gente já acabou: 
768 milhões de pessoas já não possuem acesso à água 
potável, e até 2030 quase metade da população global 
terá problemas de abastecimento.
 

Cada um pode fazer sua parte com gestos simples 
para evitar o desperdício desse bem tão precioso:

 feche a torneira enquanto estiver escovando 
os dentes. Uma única pessoa pode economizar 1,9 mi-
lhão de litros de água ao longo da vida simplesmente es-
covando os dentes com a torneira fechada. Além disso, 
vale verificar sempre se a torneira não possui vazamen-
tos. Em um ano, o “pinga-pinga” chega a desperdiçar, 
pelo menos, 16 mil litros de água limpa e tratada.

 quando for lavar louça, o ideal é tirar o excesso 
de sujeira a seco, antes de abrir a torneira. Além disso, 
vale também colocar o aerador, aquela peneirinha que 
vai no bico da torneira. Se 12 apartamentos de um prédio 
aderissem ao uso do aerador na torneira da cozinha, em 
um ano seria possível economizar água suficiente para 
encher uma piscina olímpica. Pois é, muita coisa!

 ei, você, você mesmo! Quanto tempo você pas-
sa tomando banho todos os dias? Sabia que se cada 
brasileiro diminuísse em um minuto seu tempo no 
chuveiro, a energia economizada em um ano equiva-
leria a 15 dias de operação da Usina de Itaipu em sua 
geração máxima? Diminuir um minuto não é tanto sa-
crifício assim, hein?!

 
-

lhe com sua família e seus amigos. Se todos fizerem sua 
parte, nosso balde ainda vai durar muito tempo!
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AMIZADE
Como o WhatsApp aproxima os amigos  

O que as eleições 
nos ensinaram sobre 
compreensão

S eus colegas da escola têm, seus primos têm, 
seus vizinhos têm, até sua mãe e seu pai tal-
vez tenham! Por que esse aplicativo faz tanto 

sucesso, hein? 
O WhatsApp é reflexo da nossa geração, que, 

para se comunicar, só precisa de um smartphone 
conectado à internet. Ao invés de ficar horas no te-
lefone, o jovem de hoje troca infinitos “whats” com 
seus amigos.

Há quem diga que a tecnologia isola as pesso-
as. Mas o WhatsApp está aí para provar o contrário: 
nossa relação de amizade mudou com o aplicativo, 
facilitando ainda mais a comunicação instantânea. 

Imagine que seu melhor amigo vai fazer um in-
tercâmbio de três meses no Japão. Ele não precisa 
parar todos os dias para escrever um relato sobre 
tudo que está acontecendo e enviar por e-mail para 

você. Conforme ele vai fazendo as coisas lá do ou-
tro lado do mundo, ele pode compartilhar em tempo 
real pelo WhatsApp.

Mas não precisa estar tão longe um do outro 
para experimentar as facilidades desse app. Amigos 
que moram na mesma cidade, mas não têm opor-
tunidade de se encontrar sempre, podem criar um 
grupo no aplicativo para manter contato. É como se 
vocês estivessem sempre juntos!

FIK A DIK
Mas, como tudo na vida, é preciso saber a dose 

certa. Certas coisas precisam ser feitas pessoal-
mente. Exemplo: se um amigo estiver precisando de 
um abraço e você tem a possibilidade de encontrá-
-lo, faça isso. Um emoji fofinho pode ajudar, mas 
nada como um carinho ao vivo e a cores. ;) 

S O C I A 
L I Z A 
Ç ã O

S e teve uma coisa que ficou clara nas eleições 
do ano passado é que muita gente não conse-
gue expor suas ideias sem agredir o próximo. 

Provavelmente, independentemente de qual é seu 
candidato, você foi chamado de “burro” por alguém. 
E isso não é nada legal, certo? A lição que fica é que 
precisamos tomar alguns cuidados na hora de deba-
ter nossas ideias.

UM DEBATE NÃO TEM UM VENCEDOR, TODOS OS LA-
DOS PODEM SAIR GANHANDO

Se você já entra em uma discussão querendo 
sair como vencedor, já começa como perdedor. Ao 
conversar com alguém com visões diferentes das 
suas, tenha a mente aberta para tentar entender o 
pensamento do outro e exponha suas ideias sem 
agressividade. Assim, os dois lados podem ganhar 
conhecimento e argumentos para mudar de ideia ou 
fortalecer a que já têm. 

O PRECONCEITO ANULA QUALQUER ARGUMENTO
Não importa o grau de escolaridade, o status so-

cial ou o nível acadêmico do argumento, se tem pre-
conceito no discurso, o indivíduo perde automatica-
mente toda a razão. Exemplo baseado no que vimos 
nas eleições: o fato de pertencer a uma classe baixa 
não quer dizer que a pessoa seja ignorante. Da mes-
ma forma que ser da classe alta não faz da pessoa 
uma aproveitadora sem coração.

SABER OUVIR É TÃO IMPORTANTE QUANTO SABER FALAR
Há um velho ditado que diz: “Temos dois ouvidos e 

uma boca, para ouvir mais e falar menos”. Apesar de 
antiga, essa frase faz todo sentido até hoje. Em um 
debate de ideias diferentes, se você não parar para 
analisar o outro lado, seus argumentos ficarão vazios 
e sem nexo. É como se estivesse falando sozinho.

Lembre-se disso quando entrar em um debate no-
vamente. Será bom para todo mundo!
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T alvez você ainda não tenha parado para pen-
sar, mas todos os dias você recebe muita 
coisa boa. Parece clichê, mas é verdade. Você 

tem a oportunidade de ir para a escola, de aprender, 
de trocar ideias com seus amigos, de se alimentar, de 
sonhar e de realizar.

E agradecer por essas pequenas bênçãos diárias 
é fundamental para continuar sendo abençoado. Mas 
mais do que isso, é importante também oferecer ao 
mundo pequenas bênçãos. Sua retribuição não só 
ajuda os outros, como fortalece a sua missão e, conse-
quentemente, traz retorno positivo para sua vida.

Seus pais seguravam sua mão quando você era 
pequeno para atravessar a rua? Retribua fazendo o 
mesmo com um velhinho carregado de sacolas saindo 
do supermercado.

Na sua casa há excesso de comida? Partilhe o que 
você não consome com as famílias em situação de vul-
nerabilidade social e econômica.

Enfim, pense em tudo que lhe acontece de bom dia-
riamente e busque maneiras simples de retribuir. Ati-
tudes do bem sempre são recompensadas. Agradeça, 
retribua e colha o bem. 

Gra 
Retribua o que a vida 
lhe dá de bom e receba 
cada vez mais

Um elo poderoso

t
i
d
ã
o

U ma das coisas que mais fortalece uma rela-
ção é o ponto de convergência entre as pes-
soas que fazem parte dela. Ou seja, algo que 

todos os integrantes do grupo têm em comum.
Por exemplo: em um namoro, o ponto de convergên-

cia do casal pode ser o gosto por um determinado esti-
lo musical; em um grupo de amigos, pode ser o slogan 
“vá de bike”; e em uma família, o time de futebol que o 
pai ensinou os filhos a amar pode cumprir esse papel.

Você já parou para pensar no ponto de convergên-

Família
cia da sua família? Descobrir qual é esse elo (ou quais 
são esses elos) pode lhe ajudar a fortalecer cada vez 
mais os vínculos com esse grupo que é, com certeza, 
um dos mais importantes para a sua felicidade e para 
o seu sucesso.

Por isso, pare e pense nisso agora. Além do san-
gue, o que une você a seus pais e irmãos? Use esse 
ponto de convergência a seu favor sempre – nas da-
tas comemorativas, escolhendo presentes relaciona-
dos ao elo, por exemplo, e no dia a dia, puxando con-
versas relacionadas ao tema. 

Esse elo é poderoso. Beneficie-se dele!
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E m um mundo em que todos estão “na corre-
ria”, o tempo tornou-se um dos bens mais 
valiosos de todos. Mas como você está inves-

tindo seu tempo? Será que não poderia doar alguns 
minutos para quem necessita de atenção?

Estamos acostumados a dar carinho e afeto a 
nossos amigos e familiares. Mas nossa atenção seria 
ainda mais valorizada por aqueles que não têm quem 
se dedique a eles. Que tal, então, fazer uma doação 
diferente? Não é preciso dar dinheiro para pessoas 
em situação de vulnerabilidade. Sua atenção, seu ca-
rinho, seu tempo são muito mais valiosos que qual-
quer moeda para quem só precisa de alguém para 
conversar, para ouvir, para olhar, para compartilhar 
seu tempo, sua companhia e suas histórias.

COMO DOAR SEU TEMPO
Os dados divulgados pelo Centro de Pesquisa Mo-

tivacional apontaram que 54% dos jovens no Brasil 
gostariam de ser voluntários mas não sabem que 
causas apoiar e como começar. Se esse é o seu caso, 
listamos a seguir alguns sites que atuam como uma 
rede, conectando causas e pessoas que querem aju-
dar. Confira e inspire-se:
www.acaovoluntaria.org.br
www. voluntarios.com.br
www. voluntariosonline.org.br
www. brasilvoluntario.org.br
www. planetavoluntarios.com.br

AFETO
“O importante não é o 
que se dá, mas o amor 
com que se dá.” Madre 
Teresa de Calcutá

O amanhã se 
constrói hoje

P esquisadores da Universidade de Stanford 
(Estados Unidos) selecionaram algumas 
crianças para fazer um experimento interes-

sante. Os pequenos tinham que ficar sozinhos, por 
15 minutos, em uma sala fechada com apenas uma 
mesinha de centro e, em cima dela, um cupcake que 
parecia delicioso.

A orientação era simples: não coma o bolinho até 
que o adulto volte.

Como você pode imaginar, teve de tudo. Crianças 
admirando o bolinho com olhos de desejo durante os 
15 minutos, crianças que atacaram o cupcake 10 se-
gundos depois de o adulto ter deixado a sala e crian-
ças que acabaram saboreando o docinho aos 45 do 
segundo tempo.

Desde então, os pesquisadores passaram a 
acompanhar a vida de cada um dos participantes da 
pesquisa e, anos depois, descobriram que os jovens 
que conseguiram esperar os 15 minutos para atacar 
o cupcake se tornaram, no geral, adultos mais equili-
brados e com carreiras mais promissoras.

O que isso comprova? Que o amanhã se constrói 
hoje! E isso vale para tudo. Se você não pratica espor-
tes e não se alimenta bem, daqui a alguns anos terá 
sérios problemas por ter escolhido esse caminho. Se 
não se preocupa em estudar e se dedicar a buscar co-
nhecimento, terá mais dificuldade para se desenvolver 
profissionalmente. Se não cuida das suas relações de 
amizade e familiares, sentirá falta delas no futuro.

O que você tem feito hoje para construir o seu 
amanhã dos sonhos?C

A
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segurança
A lgumas noções básicas de primeiros socorros 

podem ser fundamentais em uma emergên-
cia. Estas orientações podem lhe ajudar nes-

ses momentos:
-

vimentar a vítima. Um movimento errado pode cau-
sar danos irreversíveis.

limpa e pressione levemente o ferimento com um 
pano limpo até cessar o sangramento. Não utilize 
soluções ou medicamentos caseiros, para evitar 
alergias ou infecções.

-
vem ser mantidas deitadas, com o pescoço estica-
do. Mantenha as vias aéreas (boca e nariz) livres 
e desobstruídas para evitar sufocamento. Deixe os 
membros livres – a não ser que haja risco de a pes-
soa se machucar ao se debater.

P
r
o
t
a
g
o
n
i
s
m
o

Dicas de primeiros socorros

Por que a 
Alemanha ganhou 
a Copa do Mundo 
de Futebol?

APRENDA ALGUMAS TÉCNICAS:
Manobra de desengasgo: quando alguém engas-

gar, nada de levantar seus braços ou dar tapinhas nas 
costas. Ao invés disso, abrace a pessoa pelas costas 
e apoie uma de suas pernas entre as pernas da víti-
ma. Coloque a mão esquerda fechada, com o polegar 
voltado para dentro, acima da linha do umbigo. Ponha 
a outra mão por cima da mão fechada, pressionando 
com força para dentro até o objeto sair e a respiração 
da pessoa voltar ao normal.

Massagem cardíaca: caso perceba que o coração 
da vítima parou de bater, coloque o paciente deitado 
de costas em uma superfície plana e sem travessei-
ro. Com as mãos espalmadas, uma sobre a outra, 
pressione a região bem no meio do tórax. Os dedos 
devem ficar para cima, toda a força é concentrada na 
palma das mãos. A ideia é fazer movimentos curtos, 
com forte compressão no coração (cerca de uma 
compressão por segundo). 

N ada melhor do que uma lembrança recente, 
mesmo que sofrida para nós, brasileiros, 
para exemplificar como alguém se torna pro-

tagonista de algo.
A Alemanha atropelou o Brasil e ganhou a Copa 

do Mundo de Futebol no ano passado não por acaso. 
Muito planejamento, foco e visão de longo prazo mar-
caram a grande conquista.

Ninguém se torna referência, realiza sonhos e ins-
pira pessoas da noite para o dia. No caso do futebol 
alemão, isso tudo levou cerca de 14 anos.

Em 2000, a seleção alemã ficou em último lugar 
em seu grupo na Eurocopa, que é a Copa do Mundo 
das seleções europeias. Esse resultado, trágico para 
um país com grande história no esporte, foi a deixa 
para os alemães revolucionarem a forma como o fu-
tebol era conduzido no país.

Grandes investimentos e projetos foram criados 
para encontrar talentos e formar jovens atletas den-
tro de escolas – sem, é claro, deixar os estudos de 
lado. Houve, também, uma grande preocupação em 
criar um padrão de jogo alemão baseado em estudos 
científicos.

O objetivo dos alemães, desde então, não foi ga-
nhar títulos, mas cuidar bem do futebol e criar novos 
apaixonados pelo esporte. O sucesso foi consequên-
cia de um projeto de vida que envolveu grande esfor-
ço e dedicação.

A lição que fica disso tudo para você é: realizar os 
sonhos e alcançar o sucesso é algo que se constrói 
dia após dia, e não da noite para o dia. O protagonis-
mo caminha ao lado de quem sabe o que quer da vida, 
de quem planta, semeia e cuida. 
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tório e volto pra casa no fim do dia –, tem diferenças 
gritantes. A primeira, claro, é o idioma. Por mais que 
você seja fluente no inglês, é sempre um desafio, até 
porque existe toda uma linguagem corporativa (ex-
pressões, palavras e abreviações), além de termos 
técnicos que já não são fáceis de aprender no seu 
idioma próprio. 

Existe também a questão cultural: fazer amiza-
de é diferente, curtir um happy hour é diferente, até 
chamar a turma para tomar um café é diferente. São 
coisas que a gente só aprende no dia a dia – ninguém 
fala: ‘Olha, é assim que faz.’

MINHAS DICAS PARA QUEM PRETENDE MORAR E TRA-
BALHAR FORA SÃO: 
1)Invista no idioma do país onde você quer morar;
2)Estude o máximo que puder; 
3) Pesquise, pesquise mais um pouco e aí pesquise 

de novo: blogs, revistas, pessoas que já passaram 
por isso. Procure saber o pior do lugar pra onde 
você vai. É preciso ter pé no chão e saber que o ex-
terior não é um mar de rosas: problemas sociais e 
políticos existem no mundo todo.”

Car
reira

SON
T em gente que sonha em casar e ter filhos. Ou-

tros sonham com a casa própria e um carro na 
garagem. Alguns, ainda, têm como principal ob-

jetivo viajar pelo mundo. E há, também, os que visam 
uma carreira de sucesso e o reconhecimento profis-
sional. Enfim, o que não falta são sonhadores.

Aliás, por falar nisso, quais são os seus sonhos?
Independentemente de se encaixarem ou não em 

algum dos exemplos citados anteriormente, o impor-
tante é que você entenda que a tarefa de realizá-los se 
torna muito mais fácil quando você os tira do campo 
dos “sonhos” e os coloca no campo das “metas”. Me-
lhor ainda, quando os transforma em metas ESMART.

DEFININDO E CRIANDO METAS ESMART
Específicas, Mensuráveis, Alcançáveis, Relevan-

tes e com Tempo determinado para serem atingidas. 
Essas são as metas ESMART. 

Olhe só um bom exemplo de meta ESMART: “Ema-
grecer 5 quilos até o último dia do ano, fazendo uma 
hora de exercício por dia e comendo uma porção de 
salada por refeição.” 

O contrário? Simplesmente “emagrecer”. Não é 
uma meta específica (emagrecer é perder peso? 
Diminuir medidas? Percentual de gordura?), não é 
mensurável (emagrecer quanto?), não sabemos se 
é alcançável (porque não tem um indicador de suces-
so), é relevante, mas não muito (pois a falta de indi-
cador de sucesso não motiva) e não tem um tempo 
determinado para ser realizada. Ou seja, não é uma 
meta de verdade, não é uma meta ESMART. Dificil-
mente será realizada.

Não pense que isso é bobeira. Um estudo da Uni-
versidade de Harvard (Estados Unidos) mostrou 
que os 3% da população que colocam no papel suas 
metas e seus objetivos, bem como seus planos para 
alcançá-los, têm uma renda superior aos outros 97% 
que não têm objetivos, não fazem planos para alcan-
çar suas metas ou não colocam seus planos no papel.

Portanto, pare de dizer que sonha fazer tal coisa. 
Transforme o sonho em meta ESMART e aumente 
suas chances de realizá-lo. Só depende de você!

E aí, quais são suas metas ESMART?

HOSTransforme seus  
sonhos em metas  
e os torne realidadeConstruindo uma 

carreira de sucesso 
no exterior

M orar e trabalhar no exterior é um sonho de 
muitos jovens brasileiros. Sabendo disso, 
nesta edição da +:), conversamos com 

Heloisa Righetto, brasileira que mora em Londres há 
seis anos e que já se estabeleceu profissionalmente 
por lá. A história dela pode servir de inspiração para 
você que tem sonhos parecidos...

“Eu trabalho em uma empresa de internet, um 
site dedicado a tendências em moda, estilo de vida, 
design e interiores. Sou responsável pela parte de in-
teriores e, junto com uma equipe, pesquiso e escrevo 
sobre o que está acontecendo nesse mercado. Nos-
sos clientes são empresas desse setor, que utilizam 
o conteúdo que produzimos como um catalisador: a 
ideia é os ajudarmos a estarem sempre um passo à 
frente da competição. 

Trabalhar fora do Brasil, ao mesmo tempo em que 
é igual – acordo cedo, pego trem, passo dia no escri-
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P are e pense um pouco: qual é o papel do con-
sumo na sua vida? Até que ponto o consumo 
faz parte de sua rotina? Você consome por ne-

cessidade ou por desejo? 
Essas e outras questões são tratadas em “A ver-

dade de cada um” – uma série de documentários da 
NatGeo.

O filme fala sobre o consumo sob o ponto de vista 
de uma consumista, que está endividada no cartão, 
mas se sente feliz em comprar roupas e doces; um 
monge, que participa de um movimento que defen-
de uma vivência com o menor consumo possível; um 
consultor, que ganha a vida falando sobre vendas e 
incentivando o consumo; e dois empreendedores, 
que defendem uma mudança radical de valores e ofe-
recem serviços para uma vida mais sustentável.

Vivemos em uma época em que o consumo não 
para de crescer – nas últimas cinco décadas, ele 
cresceu seis vezes, segundo dados do Worldwatch 
Institute, podendo chegar a mais de 300 kg per capita 
ao ano em alguns países, o que é muita coisa!

Especialistas apontam que os recursos naturais 
tendem a sumir não pelo aumento da população do 
planeta, e sim pelo aumento desenfreado do consu-
mo. Nunca foi tão importante falar e pensar sobre 
isso. Para conferir o documentário, basta buscar no 
YouTube por “A verdade de cada um – Consumo”. As-
sista e entenda como seus próprios hábitos podem 
mudar o mundo.

C
O
N
S
U
M
O

Documentário  
“A verdade de cada um”

O poder do hábito Na obra, o autor Charles Duhigg, jornalista e pes-
quisador norte-americano superpremiado, explica, 
por meio de exemplos práticos, como algumas pes-
soas têm tanta facilidade em mudar comportamen-
tos e criar hábitos saudáveis e produtivos, enquanto 
outras, não. E uma coisa a gente adianta: trocar a te-
levisão por um livro, por exemplo, pode ser mais fácil 
do que você imagina!

Quer uma dica pra acabar com os hábitos ruins? 
Faça uma listinha dos hábitos que lhe incomodam e 
comece a buscar entender como cada um “nasceu”. 
Ao descobrir a origem dos hábitos, você poderá co-
meçar a repensar suas escolhas.

Interessou-se pelo assunto? Leia o livro e enten-
da a fundo como tudo isso funciona. A gente leu e 
está muito feliz com os novos hábitos que estamos 
cultivando!

ESCOLHAS

T odos nós somos formados por um conjunto de 
hábitos. Por exemplo: tem quem não consiga 
terminar o almoço sem comer um docinho, 

quem não deita para dormir sem assistir TV, quem 
tem o vício de roer as unhas e por aí vai.

Talvez você nem repare, mas muitos hábitos o 
acompanham em seu dia a dia, sejam eles bons ou 
ruins.

A boa notícia para você que tem um hábito chato 
que gostaria de não ter é que a ciência tem respostas 
para mudar isso. Ou seja, você pode e deve ser dono 
das próprias escolhas.

O livro “O poder do hábito – Por que fazemos o 
que fazemos na vida e nos negócios” trata justa-
mente disso.
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Quantas vezes você já ouviu aquela frase “o que 

você quer ser quando crescer?’’ ou ‘’o que você vai 

fazer quando crescer?’’, mas, veja bem, se a gente 

for analisar, tem uma grande diferença entre ser e 

fazer. Que tipo de pessoa eu vou ser? Já me pergun-

tei isso tantas vezes, mergulhei em meus pensa-

mentos para tentar achar algo que fizesse sentido, 

e cheguei à conclusão de que o tipo de pessoa que 

eu sou, que você é, é revelado a cada momento do 

dia a dia, nas atitudes, se eu me importo ou não, se 

eu não fecho os olhos para algo considerado errado 

ou fecho, se tenho um olhar para os outros ou resol-

vo ser egoísta. Claro, todos nós viemos com um “pa-

cote completo”, recheado de qualidades e defeitos, 

e somos especiais a nossa maneira, você tem que 

acreditar nisso, pois, afinal, para quem não acredita 

em nada, faz sentido alguma coisa? 

Eu acredito que eu sou uma pessoa muito “eu”, 

e não há ninguém igual, cada um tem sua essência. 

Posso tomar decisões erradas ou certas que outras 

também tiveram que tomar, mas, mesmo assim 

não seremos iguais, porque chega aquela hora que 

você tem que crescer e enfrentar o que virá. Já sen-

ti medo, angústia, fugi, e – quer saber? –, isso me 

ajudou, pois sentir não significa que você é frágil, 

mas, sim, o quanto você é forte. E se você estiver se 

perguntando sobre o que foi tudo isso, fui eu, uma 

bagunça ambulante.

JÉSSICA DE LIMA (LIDERANÇA JUVENIL – 

 ITAPEJARA D’OESTE/PR)

Desde que me entendo por gente, minha infância e o 
início da adolescência foram um tanto quanto difíceis, 
pois era uma criança calada, não me expressava e 
acabei sofrendo muito bullying. Quando ingressei no 
Centro Social, graças ao auxilio dos educadores, co-
mecei a me enturmar mais, ou seja, parei de ser uma 
criança chorona; não apenas dentro do Marista, mas 
na escola, na casa, etc... Eu passei a ter um comporta-
mento diferente.

Desejei, então, conhecer a fundo a vida Marista, 
tanto na PJM (Pastoral Juvenil Marista) quanto no 
Conexão +:). A cada encontro e experiência nova, eu 
me desenvolvia como pessoa e aprendi lições como: 
partilha, amor, respeito e protagonismo juvenil.

ANDRÉ QUEIRÓZ DOS SANTOS (CENTRO SOCIAL 
MARISTA DOURADOS/MS)

A PALAVRA CHAVE É: 

ACREDITE A 
DESCO
BERTA 
DE SI
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Meu nome é Gabriel Bernardo da Silva, tenho 25 
anos, sou cientista social e advogado especialis-
ta em Direito Econômico e Internacional, agente 
de Pastoral do Colégio Marista de Londrina (PR) e, 
durante o ano de 2014, tive a maravilhosa oportu-
nidade de participar de um programa de volunta-
riado internacional a convite do Instituto Marista. 
Inicio meu relato com uma das frases do Papa 
Francisco, que, por ocasião da Jornada Mundial 
da Juventude em 2013, convidou os jovens a se-
rem reais protagonistas de suas próprias vidas e 
das mudanças de que o mundo tanto precisa. Foi 
nesse momento que decidi dar o meu “sim”, mes-
mo sem saber que há muito tempo Deus já vinha 
semeando em meu coração esse chamado a doar 
um tempo de minha vida.
Após um período de ansiedade e preparação, em 
janeiro de 2014 fui para o SRI LANKA para fazer 
trabalho voluntário. Residi, por seis meses, em 

Kalpitiya, uma pequena cidade distante cerca de 
quatro horas da capital Kotte, de maioria muçul-
mana e hindu. Lá, pude ser presença significativa 
no meio das crianças e dos jovens através de sim-
ples atividades extracurriculares e aulas de in-
glês. Apesar de todas as dificuldades com a adap-
tação, foi um período magnífico, no qual aprendi 
muito mais do que ensinei. Com aquelas crianças 
que pouco (ou nada) tinham, pude descobrir o va-
lor da felicidade, da alegria de estar junto e de di-
vidir o pouco, experimentar amizades profundas 
e encontrar o rosto vivo de Deus em seus olhares.

Ao final de julho, segui para meu segundo des-
tino. Viajei para a TAILÂNDIA para trabalhar com 
refugiados. Dei aulas de inglês e educação físi-
ca para 115 crianças refugiadas do Myanmar, e 
também prestei auxílio jurídico em uma ONG que 
ajuda imigrantes a conseguir acesso ao status de 
refugiado. 

“Vocês são construtores da 
Igreja e protagonistas da 

história. Não entrem na fila 
da história, se metam na 

vida, joguem para frente.” 
Papa Francisco – 

JMJ Rio 2013

O melhor que se pode ser 
Foi um período de grande crescimento não 

apenas profissional, mas, sobretudo, humano. 
Muito me entristeceu a realidade dura e sofrida 
de pessoas que, como se não bastasse a dor dos 
motivos que as fizeram largar sua terra, vivem 
acuadas e estão subjugadas a aceitar condições 
muito degradantes de sobrevivência, na espe-
rança de um dia poderem encontrar refúgio em 
algum país que os aceite. A falta de perspectiva 
para o futuro era visível e impactante, e encontrar 
uma criança sem brilho nos olhos foi como matar 
a humanidade que (ainda) existe dentro de mim.

Da Tailândia, vim para a Europa. Passei 50 dias 
em Genebra, SUÍÇA, colaborando com uma ONG 
chamada FMSI (Fundação Marista para Solidarie-
dade Internacional), que dá suporte ao Conselho 
de Direitos Humanos da ONU no tocante aos di-
reitos da criança e do adolescente; e atualmente 
estou em ROMA, trabalhando na Casa Geral dos 

Irmãos Maristas, auxiliando em traduções, na or-
ganização e na catalogação dos arquivos gerais do 
Instituto e colaborando com o escritório da FMSI, 
que, aqui, tem como objetivo o fomento, o finan-
ciamento e o suporte de projetos educacionais ao 
redor do mundo, buscando parceiros e gerindo 
recursos.

Esse tem sido um pouco do meu itinerário de 
2014. Existe, porém, uma segunda viagem e que 
ninguém vê. É aquela que ocorre dentro de mim. 
Tem sido um tempo de muito autoconhecimento 
e grandes descobertas. Uma experiência como 
essa exige um nível de despojamento que nunca 
havia tido. Não foi fácil “abrir mão” de minha cultu-
ra, minha língua, meus costumes, minha família e 
meus amigos. Mas, hoje, vejo o quanto carregava 
“pesos desnecessários”. É só quando nos livra-
mos de tudo que nos aprisiona que conseguimos 
enxergar onde está o nosso melhor. 
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VOCÊ SABIA QUE CLARICE LISPECTOR PUBLICOU SEU PRIMEIRO RO-
MANCE QUANDO TINHA 19 ANOS? JÁ CARLOS DRUMMOND DE AN-
DRADE TINHA QUASE 30 QUANDO FOI SUA VEZ DE APRESENTAR SEU 
TRABALHO AO MUNDO. E FERNANDO PESSOA TINHA APENAS SETE 
ANOS QUANDO ESCREVEU SEU PRIMEIRO POEMA. COMO VOCÊ PODE 
VER, NÃO HÁ IDADE CERTA PARA A PAIXÃO PELAS LETRAS AFLORAR. 
SE VOCÊ JÁ PENSOU EM SER UM ESCRITOR UM DIA, SAIBA QUE NÃO 
PRECISA ESPERAR PELO FUTURO: PODE COMEÇAR AGORA!

PARA LHE INSPIRAR, APRESENTAMOS DUAS HISTÓRIAS REAIS DE 
JOVENS QUE ACREDITARAM EM SEU TALENTO, DEDICARAM-SE E JÁ 
LANÇARAM SEUS PRÓPRIOS LIVROS.

pelas

amor

idade

letras

O 

não tem
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Se o amor é complicado para os adultos, imagine 
para os adolescentes. São tantas mudanças que 
acontecem nessa época da vida que fica difícil 
assimilar e entender os sentimentos.  Pensando 
em organizar e expressar essas sensações, Tais 
Holetz escreve desde os 13 anos sobre o amor. Al-
guns anos mais tarde, resolveu criar um blog para 
divulgar e compartilhar seus textos. Com essa vi-
sibilidade, surgiu a oportunidade de publicar seus 
contos e crônicas. Hoje, com 17 anos, ela vive seu 
próprio conto de fadas e tem um livro publicado: 
“PÁGINAS DE TEMPESTADE”.
 
“O livro é uma junção de contos e crônicas sobre 
o pouco que já conheci do amor. Sempre li contos 
de fadas e fui apaixonada por finais felizes. Parece 
tolice, mas eu acredito em príncipes encantados, e 
isso sempre me rende bons relatos sobre o amor”, 

Não existe uma fórmula que diz de que maneira 
você será tocado por uma ideia ou aquela faísca 
que fará você ter coragem para ir atrás dos seus 
sonhos. Mas, então, de onde vem a inspiração? No 
caso de France Júnior Plácido de Lima, de 17 anos, 
a inspiração veio de algo comum: a televisão. Ao 
assistir a uma reportagem sobre o site Clube de 
Autores, que publica livros independentes, France 
decidiu: “Vou publicar um livro!”.
 
Alguns anos antes, ele tinha participado de um 
concurso de poesias realizado no Centro Social 
Marista Ir. Rui Leopoldo Depiné, em Ribeirão Preto 
(SP). Desde então, descobriu sua paixão pela es-

destaca Tais sobre suas inspirações para escrever.

Mas esse é apenas o começo dessa história de 
sucesso. A jovem pretende seguir adiante para 
construir uma carreira de escritora. “Ano que vem, 
pretendo ingressar na faculdade, mas não vou dei-
xar de escrever e atualizar meu blog, vou carregar 
esse sonho comigo, pois ele sempre fez parte de 
mim. No começo, parecia distante e impossível. 
Mas, quer saber? Nada é impossível quando a gen-
te corre atrás. Contei com a ajuda de muitas pesso-
as especiais, mas sou eternamente grata à minha 
mãe, que me ensinou a sonhar, e ao meu pai, que 
sempre realiza os meus sonhos”, conta Tais. 

crita e passou a se preocupar em aprimorar suas 
habilidades. 

Quando decidiu escrever seu livro, France já tinha 
colecionado algumas poesias em seu caderno de 
escola. Selecionou as melhores e, assim, nasceu 
“POEMAS E POESIAS: PENSAMENTOS DO MEU DIA 
A DIA”, que você pode conhecer acessando www.
clubedeautores.com.br e procurando pelo nome do 
autor ou pelo título do livro.

Algumas pessoas ajudaram France a descobrir 
esse talento. Agora, é ele quem inspira outros jo-
vens a correr atrás de seus sonhos.

PARA CONHECER SEU BLOG, ACESSE  
www.endlesslyth.blogspot.com.br

O conto de fadas que virou realidade

Receita de sucesso: inspiração e coragem

TAIS HOLETZ - CAPINZAL/SC

FRANCE JÚNIOR PLÁCIDO DE LIMA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP
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Carol Moreno em 
algumas das paradas da 

“Expedição Caracol”, como 
ela nomeou sua viagem de 

um ano pelo mundo

Um ano 
de estrada e 
uma centena de 
aprendizados

voltei a ser criança, mesmo falando línguas com-
pletamente diferentes!

LUGARES MARCANTES
Questionada sobre qual foi o lugar mais marcante 

que visitou em mais de um ano de estrada, Carol diz: 
“É impossível escolher um só, vários foram sensacio-
nais.” Mas, claro, há aqueles que ganharam um lugar 
especial no coração da viajante. “Se fosse escolher 
os lugares mais marcantes pelas experiências mais 
doidas e pelo choque cultural, diria Índia e Irã. A Ín-
dia é obviamente muito louca, com muita gente pelas 
ruas, muitas cores, comida apimentada, muita pobre-
za, muita espiritualidade, muitas vacas pelo caminho, 
muito barulho, muita gente te encarando... Muito 
tudo! O Irã tem uma cultura totalmente diferente da 
ocidental também, e mistura religião com política – 
as mulheres têm que andar com o cabelo coberto, o 
que é bem chato, mas as pessoas são tão incrivel-
mente simpáticas e tem tantos lugares superbonitos 
que compensa o esforço”, analisa.

Para muitos, “largar tudo” para tirar um ano para 
viajar, desbravar o mundo e se conhecer melhor é uma 
loucura, mas, para Carol, loucura é ter um sonho a vida 
toda e não ter coragem de realizá-lo. “LOUCURA É 
VOCÊ FICAR VELHO PENSANDO QUE DEVIA TER 
FEITO ALGO ENQUANTO PODIA. A MELHOR COISA 
QUE EU PODIA TER FEITO NA VIDA É ESSA VIA-
GEM! TANTO QUE MAL VOLTEI E JÁ ESTOU PEN-
SANDO EM COMO POSSO FAZER ISSO DE NOVO.”

CONSELHOS
Se uma viagem como a da Carol está em seus pla-

nos, siga a dica dela: “Economize muito, por muito 
tempo, porque mesmo se você viajar pegando carona 
e buscando acomodação em casa de gente disposta 
a oferecer hospedagem gratuitamente, você precisa 
de dinheiro pra comer. Além disso, estude inglês, por-
que ajuda muito, principalmente na hora de fazer no-
vos amigos. No mais, é não ter frescura, não planejar 
demais, e se jogar!”, conclui.

Em novembro de 2013, a publicitária Carol Moreno, 
de Curitiba (PR), decidiu embarcar em uma viagem 
completamente diferente de todas que já tinha feito 
até então (que não eram poucas, por sinal): resolveu 
fazer uma viagem de um ano, sem intervalos! 

“Nas viagens que fiz nas férias, sempre conheci pes-
soas que estavam viajando por um longo tempo, sem 
uma rota definida, decidindo o que fazer pelo caminho. 
Achei a ideia sensacional e decidi que um dia iria fazer 
algo assim e comecei a juntar dinheiro”, conta a viajan-
te, que relata suas histórias no blog MOCHILÃO TRIPS 
(http://mochilaotrips.com).

Solteira e com uma pós-graduação recém-con-
cluída, Carol pensou: “Por que não agora?”. Em dois 
meses, comprou as primeiras passagens, planejou as 
primeiras paradas e embarcou.

A EXPERIÊNCIA
A viagem chegou ao fim em dezembro do ano pas-

sado. Na bagagem, 22 PAÍSES VISITADOS E 106 
CIDADES, além de centenas de lembranças e apren-
dizados que serão úteis para a vida toda.

Nessa jornada, momentos marcantes não falta-
ram. De dois destinos diferentes, Carol conta duas 
histórias surpreendentes.

 Às vezes, pessoas que nunca tinham me visto an-
tes e nem falavam a mesma língua que eu me aju-
daram em diferentes situações, seja com carona, 
com comida ou com um lugar pra dormir. Na passa-
gem pela Grécia, por exemplo, cheguei a Atenas às 
duas da manhã, por conta de um atraso na viagem 
de barco, e não consegui achar ninguém pra dividir 
o táxi, que era caríssimo. Já estava achando que ia 
ter que dormir no porto quando conversei com uma 
menina que, além de me dar carona, acabou me 
convidando pra dormir na casa dela!

 Outra situação que me marcou foi no Laos, onde 
encontrei alguns meninos na beira do rio e, mes-
mo eles não entendendo nada de inglês, comecei 
a brincar com eles e acabei até virando alvo de 
uma guerrinha de alga! Eu me diverti horrores, 
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Canais no YouTube 
produzidos por  
jovens que são um 

sucesso
A inovação acontece quando usamos os recursos que temos à disposição de maneira criativa. Foi 

exatamente isso que fez Edivan Nascimento Pereira, de 19 anos, morador de Moju (PA). Cerca de 
40% dos moradores de sua cidade ingerem água direto da torneira e 64% tiveram, recentemente, 

doenças relacionadas ao consumo dessa água não tratada. Para resolver esse problema, ele usou um re-
curso abundante em sua região: o açaí. Após pesquisar e estudar o fruto, Edivan descobriu que o caroço 
do açaí é rico em carbono, fonte ideal para produzir o carvão usado em filtros purificadores de água. Após 
alguns testes, o jovem comprovou que o carvão do caroço de açaí é mais eficiente que o carvão industria-
lizado. Com esse projeto, ele ganhou o primeiro lugar em uma premiação que escolhe os trabalhos cientí-
ficos mais inovadores de estudantes de todo o Brasil e ajudou a melhorar a saúde de seus conterrâneos.

Água purificada  
com caroço
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Nostalgia –  youtube.com/nostalgia
Não precisa ser muito mais velho para sentir 
saudades das coisas do passado. Aposto que 
você sente falta de algumas coisas de sua infân-
cia. Acesse o canal Nostalgia e viaje no tempo!

Gustavo Horn –  youtube.com/guguhorn
O canal do Gustavo é como um daqueles guias 
“faz-tudo”. Lá, você vai aprender várias coisas: 
desde dicas de culinária e dicas práticas para 
o dia a dia até tutoriais explicando como fazer 
seus próprios vídeos.
 

Cabine Literária –  youtube.com/cabineliteraria
No Cabine Literária, você encontra conteúdo so-
bre livros, HQs, adaptações em filmes, séries e 
games. Além disso, os autores do canal falam 
também sobre temas da atualidade e debatem 
sobre os personagens dos livros.

Confira alguns canais do YouTube que mostram que os jovens têm, sim, muito a dizer e ensinar.

açaíde

©1
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CidadeS para 
pessoas

Empreende-

Alguma vez você já andou pelas 
ruas de sua cidade e sentiu-se 
um intruso em meio ao trânsi-

to? Como se a cidade fosse feita e de-
senvolvida apenas levando em conta 
os veículos, e não as pessoas? Muita 
gente já se sentiu assim. E foi pen-
sando em mudar essa situação que 
surgiu o projeto “Cidade para pesso-
as”, uma rede que gera informações 
sobre como melhorar as cidades, 
conectando poder público, empre-
sas, universidades e sociedade em 
geral. O projeto percorreu 12 cidades 
pelo mundo e compilou um banco 
de ideias para um desenvolvimento 
urbano mais humano e sustentável. 
Acesse o cidadesparapessoas.com 
e confira reportagens, ilustrações, ví-
deos e as atividades do projeto, como 
palestras, exposições, consultorias e 
aulas. Quem sabe você não colabora 
para transformar sua cidade em uma 
cidade para pessoas?

Esse é o lema de Flávio Augusto, 
empresário e criador do projeto 
“Geração de valor”, que tem a 

missão de inspirar jovens a desenvolver 
o espírito empreendedor, compartilhan-
do conhecimento e conteúdo. O objetivo 
do “Geração de valor” é fazer pensar fora 
da caixa, contrariando, muitas vezes, o 
fluxo natural seguido pela sociedade, 
permitindo que qualquer pessoa este-
ja apta a construir um futuro melhor. E 
para aqueles que acham que nunca te-
rão oportunidade de empreender, Flávio 
explica que empreendedorismo é um 
estilo de vida de pessoas que desejam 
conquistar mais, que não querem pas-
sar em branco e nem se acomodar com 
as dificuldades. Se você é assim ou gos-
taria de saber como desenvolver essas 
características, acesse facebook.com/
CanalGeracaodeValor e saiba mais.
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Você sabe como identificar uma situação-problema, 
como codificá-la, analisá-la, compará-la, categorizá-
-la e encontrar estratégias para solucioná-la? Pois 
saiba que isso é muito importante para o seu futu-
ro. Mas, calma, não existe uma fórmula correta que 
todos devemos seguir. As diferentes estruturas de 
pensamento e inteligências identificadas por profis-
sionais de psicologia ajudam nessa missão e orien-
tam até mesmo “o que você vai ser quando crescer”.

Está achando isso tudo muito complexo? Calma, já 
vai melhorar. 

Pensando em facilitar a compreensão desse im-
portante assunto e ajudá-lo a encontrar seu rumo, 
convidamos Mari Angela Calderari Oliveira, psicóloga 
e professora da PUCPR, para propor uma atividade 
que vai lhe ajudar a identificar qual o caminho que 
suas habilidades cognitivas estão percorrendo. É 
simples, divertido e muito útil. Acompanhe.

Imagine a cena: depois de o barco em que você estava 
naufragar, você conseguiu nadar até uma ilha e lá passou 
a viver. Sozinho. 

Desesperado para voltar para casa, certa manhã você 
se vê diante da possibilidade de ser salvo. Um navio pirata 
aporta na ilha.

Para garantir seu retorno à vida normal, você precisa 
realizar oito tarefas.

Realize-as sem preocupação de estarem certas ou er-

radas. Depois, faça um ranking das tarefas enumerando 
da mais fácil (a número 1) à mais difícil (número 8). Por 
último, relacione cada item à lista de inteligências que eles 
representam e identifique quais foram as habilidades que 
mais lhe auxiliaram a deixar a ilha e quais precisariam ser 
mais bem desenvolvidas. Essa associação irá lhe ajudar a 
entender quais são suas principais aptidões e quais os ru-
mos profissionais que elas facilitam.

Vamos lá?

A partir das tarefas realizadas e do ranking elaborado, chegou a hora de você conhecer quais os caminhos cognitivos 
mais desenvolvidos em sua estrutura de sistemas inteligentes.

1Escreva uma mensa-
gem para enviar para o 

navio pirata dentro de uma 
garrafa que contenha as se-
guintes palavras: sozinho, 
perigo, amigo, sangue e sau-
dades. 

2 Desenhe um mapa que 
indique com precisão o 

local em que você está na 
ilha para ser enviado junto 
com a mensagem.

3 Crie e emita sons que 
chamem a atenção dos 

piratas para que eles pos-
sam vir salvá-lo.

4 Calcule quantas horas, 
minutos e segundos 

você permaneceu na ilha e 
também envie para o navio, 
para que possam avaliar o 
tempo que você permane-
ceu sozinho.

1. INTELIGÊNCIA LINGUÍSTICA – Essa é a inteligência mais ampla e mais democraticamente compartilhada na espécie hu-
mana. Supõe uma sensibilidade especial para a linguagem falada e escrita, capacidade para aprender idiomas e empregar 
a linguagem para obter determinados objetivos. É característica dos poetas, oradores, escritores, advogados, professores, 
artistas, políticos, entre outros.

2. INTELIGÊNCIA ESPACIAL – Está vinculada à capacidade de perceber informações visuais ou espaciais, efetuar transfor-
mações e modificações sobre as percepções iniciais, recriar imagens visuais. Inclui a sensibilidade a cores, linhas, formas 
e espaços. Supõe a capacidade de reconhecer e manipular pautas em espaços grandes e em espaços mais reduzidos. As 
atividades relacionadas à  arquitetura, aos esportes de estratégias espaciais e à navegação estão ligadas a essa inteligência.

3. INTELIGÊNCIA MUSICAL – Capacidade que permite criar, comunicar e compreender significados compostos por sons, discri-
minando, transformando e expressando as diferentes formas musicais. Inclui a sensibilidade ao  ritmos, melodias, timbres, 
tons e supõe a capacidade de interpretar, compor e apreciar pautas musicais  Manifesta-se em compositores, cantores, ma-
estros, engenheiros de áudio, entre outros.  

4. INTELIGÊNCIA LÓGICO-MATEMÁTICA – Está associada à capacidade de desenvolver raciocínios dedutivos, usar e avaliar 
relações abstratas e usar os números de maneira efetiva. Inclui sensibilidade a esquemas e relações lógicas, categorizações, 
inferências, generalizações, classificações, cálculos e demonstrações de hipóteses. Matemáticos, analistas financeiros, e 
engenheiros são exemplos de profissionais que têm essa inteligência bem desenvolvida. 

5. INTELIGÊNCIA NATURALISTA – Competência que permite o reconhecimento e a categorização dos objetos naturais, da flora 
e da fauna, fazer distinções coerentes no mundo natural e usar essa capacidade de maneira produtiva. O naturalista pode 
distinguir as espécies que são valiosas ou perigosas e possui a capacidade de categorizar adequadamente organismos novos 
ou pouco familiares. Biólogos, botânicos, zoólogos, etc. costumam ter essa inteligência aprimorada.

6. INTELIGÊNCIA CORPORAL – CINESTÉSICA – Capacidade de usar o corpo de diferentes maneiras e de forma hábil para obter 
determinados objetivos. Envolve o uso de todo o corpo ou partes dele para resolver problemas ou criar produtos, utilizando 
ações motoras amplas e finas. Inclui habilidades de coordenação, equilíbrio, destreza, força, flexibilidade, velocidade, capaci-
dades autoperceptivas e táteis, assim como percepção de medidas e volumes. Sua manifestação se encontra entre alpinis-
tas, atletas, bailarinos, dançarinos, entre outros. 

7. INTELIGÊNCIA INTRAPESSOAL – Refere-se à capacidade de conhecer a si mesmo, controlar emoções e administrar senti-
mentos, podendo, assim, construir um modelo de si mesmo e utilizar esse modelo a seu favor na tomada de decisões. Essa 
inteligência permite que o indivíduo use suas capacidades da melhor forma possível. Manifesta-se em pessoas de autoestima 
elevada e capazes de boa interação, como pacifistas, terapeutas e religiosos.

8. INTELIGÊNCIA INTERPESSOAL – Habilidade de se relacionar bem com outras pessoas, saber distinguir sentimentos, inten-
ções, motivações e estados de ânimo e buscar as reações adequadas a cada situação. Essa inteligência se manifesta em 
terapeutas, professores, médicos, líderes religiosos, enfermeiros, etc. 

5Faça uma relação dos 
alimentos que você en-

controu na ilha e que foram 
fundamentais para a sua 
sobrevivência. 

6Use seu corpo, por meio 
de diferentes movimen-

tos que possam servir de 
sinal para os piratas, avisan-
do seu desejo de ser levado 
embora. 

7Deixe, em algum lugar 
da ilha, uma marca sua, 

como se fosse um autorre-
trato que pudesse identifi-
car as suas características 
pessoais. 

8Liste quatro argumen-
tos que possam con-

vencer os piratas a salvá-lo 
mais rápido possível. 

A) AVALIANDO SUAS HABILIDADES COGNITIVAS

B) CAMINHOS
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Sabe aquele novo meme que está rolando e 
você ainda não entendeu? Ou aquela discussão 
sobre um novo viral? Quer saber mais sobre o 
aplicativo que está bombando no momento? 
Para se atualizar e se informar sobre tudo que 
acontece no mundo da internet, o youPIX é o 
lugar! Além de ser informativo, o site também 
acompanha ativamente as mudanças culturais 
causadas pela web. Explicando e organizando 
os movimentos mais importantes que nascem 
na rede, como o Marco Civil, por exemplo, que é 
a lei que estabelece princípios, garantias, direi-
tos e deveres para o uso da internet no Brasil. 

Por lá, você também vai conferir coberturas, 
análises, previsões e destaques da web, qual 
rede está bombando, de quais mudanças você 
precisa estar por dentro e ainda, dicas sobre o 
que acompanhar.

E mais: além de todo o conteúdo web, o  
youPIX também organiza o evento youPIX Festi-
val, considerado hoje o maior festival de cultura 
de internet do Brasil, e oferece três premiações 
anuais: Melhores da Websfera, Melhores da 
Twittosfera e o Content Talent Show (este último 
voltado a talentos iniciantes da área de blogs, 
vlogs e podcast). O objetivo é estimular a pro-
dução de conteúdo feito por jovens na rede. 

QUER SABER MAIS? Acesse e conheça melhor um 
mundo que é seu: www.youpix.virgula.uol.com.br

A INTERNET EM DEBATE
YOUPIX – 

MODO DE PREPARO
Bata a manteiga com o açúcar até virar um creme fofo. Acrescente os ovos, um a um. Em se-

guida, coloque o iogurte e o leite de coco. Por último, junte a farinha de trigo, o fubá e o fermento. 
Coloque a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada. Distribua os cubinhos de goiabada 
em cima da massa – com cuidado, para não encostá-los na forma. Asse em forno pré-aquecido 
(aproximadamente 170º C) por 40 minutos. 

Depois, é só deixar esfriar, desenformar e se deliciar na companhia de quem você mais gosta. ;)

Receita: bolo 
de fubá com goiabada

A receita desta edição é sugestão da con-
feiteira do Artesanilo Café Bistrô, que fica em 
Curitiba (PR) e que defende o preparo artesa-
nal dos alimentos. A receita é bem fácil de fazer 
e fica com gostinho de “bolo de vó”. Anote aí: 

INGREDIENTES
 100 g de manteiga amolecida 
 300 g de açúcar
 3 ovos 
 200 g de farinha de trigo
 150 g de fubá
 1 colher de sopa de fermento químico 
 150 g de iogurte natural
 167 g de leite de coco 
 200 g de goiabada  

(cortada em cubos de 1 cm)
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INTERNET 
DAS COISAS
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Imagine se os objetos de sua casa pudessem 
entrar na internet. Parece meio maluco, mas é 
essa a lógica da “internet das coisas”, que co-
necta objetos físicos a um mundo on-line para 
compartilhar dados e interagir com usuários e 
outros objetos. A ideia é que cada vez mais o 
mundo físico e o digital se tornem um só, por 
meio de dispositivos que se comunicam entre 
si e com os outros. A internet das coisas forma 
uma rede em que nossos objetos nos ajudam 

a obter informações sobre a forma como os 
utilizamos e como poderíamos aperfeiçoar 
esse uso.
 
NA PRÁTICA
E você nem precisa esperar o futuro chegar 
para ver isso acontecendo. Existem bons 
exemplos atuais de eletrodomésticos que 
já usam algumas funcionalidades relaciona-
das à internet das coisas. 

Recentemente houve o lançamento de um 
refrigerador inteligente que possui aplica-
tivos para ajudar o usuário a se alimentar 
melhor. Funciona assim: você responde a 
um questionário e a própria geladeira lhe 
oferece opções de programas alimentares, 
de acordo com seu perfil. A geladeira tam-
bém tem uma função que manda para o 
seu celular uma lista de compras baseada 
no programa alimentar que ela mesma fez 
sob medida para você. Além disso, há um 
aplicativo com um livro de receitas, que su-
gere pratos de acordo com os ingredientes 
escolhidos. Tudo isso em uma tela na porta 
do refrigerador. 

Incrível, não é mesmo? Esse é só o início de 
um futuro totalmente conectado.
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Desde pequenos, respondemos centenas de vezes a pergunta 
“o que você quer ser quando crescer?”. Mas até poucos anos 
atrás, provavelmente suas respostas não eram as mais 
racionais possíveis, certo? Você já deve ter passado pela 
fase de querer ser cabeleireira, jogador de futebol, bombeiro, 
professora e lixeiro. Acertamos? Pois é, mas a hora de marcar a 
alternativa “correta” está chegando, e com tantas boas opções 
para dificultar a decisão, nada melhor do que saber um pouco 
sobre algumas alternativas. Cinco profissionais de diferentes 
áreas nos contam um pouco sobre seu dia a dia.



PSICOLOGIA// 
João Paulo Pens, psicólogo

A necessidade de “ter que escolher um curso”, quando eu estava terminando o Ensino Médio, me fez ir 

ao encontro da psicologia. Antes disso, nunca tinha pensado em me tornar psicólogo. Mas acredito que 

me interessei por essa profissão por ser curioso. Eu queria entender a mente humana, os transtornos 

mentais e o comportamento de um modo geral. Além disso, sempre tive o ímpeto de querer ajudar as 

pessoas, e essa é uma característica essencial para qualquer um que pretenda se tornar psicólogo.

A principal dificuldade é estar sempre disponível para ouvir e ajudar, afinal, antes de ser psicó-

logo, eu sou uma pessoa como outra qualquer, que tem dias bons e ruins. Mas mantendo uma vida 

equilibrada, é possível lidar com isso de uma maneira adequada. Acredito que, para um psicólogo em 

início de carreira, duas dificuldades costumam surgir: saber respeitar o tempo de cada um e conseguir 

se desligar dos problemas dos pacientes quando não está trabalhando. Com o tempo, o profissional 

aprende a lidar com isso.

Ver o progresso dos meus pacientes é muito gratificante. Além disso, aprendo muito ouvindo tantos 

relatos de vida, percebendo as dificuldades e potencialidades de cada um e observando as diferentes 

formas com que cada indivíduo lida com suas questões pessoais. No final, além de ajudar meus pa-

cientes, percebo que eu também aprendo muito com eles.

ATLETA// 
Lucca Glaser, triatleta

Minha paixão pelo triatlo começou aos nove anos 

de idade, mas foi apenas aos 17 que decidi que ele 

iria fazer parte do meu dia a dia para o resto da vida. 

A maior dificuldade para um atleta profissional 

é conseguir conciliar as outras atividades com os 

treinos e conseguir fazer tudo com eficiência. 

O que eu mais gosto na minha profissão é a 

dinâmica. Principalmente por praticar um esporte 

com três modalidades (natação, ciclismo e corri-

da), meus dias nunca são iguais! Aliás, o esporte 

proporciona muitas experiências únicas na vida de 

uma pessoa.

BLOGUEIRO// 
Daniel Duclos, blogueiro

Depois de me mudar para Amsterdam, 
comecei a escrever um blog para contar 
para amigos e família no Brasil como es-
tava sendo a nova vida. Outras pessoas 
passaram a ler e acabei estudando como 
transformar o hobby em profissão. É um 
trabalho solitário, existem tarefas téc-
nicas tediosas a serem feitas, além de 
crises (blog fora do ar, por exemplo) que 
exigem ação imediata. Mas ler os contatos 
dos leitores e saber que seu trabalho afeta 
positivamente a vida de tantas pessoas 
é muito legal. Poder ganhar dinheiro com 
um trabalho criativo é muito satisfatório.

GEOGRAFIA// 
Guilherme Luiz Saldanha,
analista de inteligência de mercado

No fim do Ensino Médio, não sabia qual rumo tomar na vida 
profissional. Após atuar em empresas do ramo, optei pelo 
curso de Geografia. Hoje, tenho 10 anos de participação nos 
mercados de engenharias (cartográfica, florestal, ambien-
tal, etc.), ou seja, na área técnica, mas no Brasil é muito 
comum ainda atrelarem o profissional de geografia à educa-
ção automaticamente. Atualmente, trabalho como analista 
de inteligência de mercado no Grupo Boticário e vejo que es-
tou apenas no início de tudo, com vários desafios, muito a 
estudar, aprender e continuar evoluindo. Apesar das várias 
dúvidas sobre o futuro e críticas de terceiros sobre a minha 
escolha, digo que a busca pela realização dos sonhos é fun-
damental – e isso depende somente de mim.

ENGENHARIA// 
Mariana Alves Fachin, 
engenheira cartógrafa

Como meu pai era engenheiro 

cartógrafo, acredito que o in-

teresse pela profissão tenha 

despertado ainda na infância, 

quando o via desenhar mapas 

enormes em papel vegetal e 

nanquim. 
A principal dificuldade é a 

desvalorização profissional. Al-

gumas pessoas acham que por 

se tratar de um serviço técnico, 

basta contratar o profissional 

de menor valor que o resultado 

obtido será o mesmo, mas não 

é bem assim. Infelizmente, ain-

da existem muitas pessoas tra-

balhando de maneira informal, 

que cobram um valor abaixo do 

mercado.
O que eu mais gosto é en-

carar o desafio de um projeto 

novo e resolver o problema do 

cliente como se fosse meu, 

para que ele fique satisfeito. 

Recentemente, concluí um ser-

viço que já havia sido feito sem 

sucesso por três profissionais. 

Pesquisei mais a fundo e con-

segui finalizar. Receber um elo-

gio por um serviço bem feito é o 

que faz valer a pena.

BARISTA// 
Daniel Munari, barista

Interessei-me pelo barismo por curtir demais cafeterias. E 

como queria abrir uma, acabei indo atrás de cursos e de 

experiência profissional na área. Por ser extremamente 

apaixonante, acabei me enrolando mais um tempo na ex-

periência antes de abrir meu negócio.

Servir algo de que gosto tanto, agradar aqueles que já 

gostam de café especial e surpreender os que estão ainda 

começando. Tudo isso dá um tempero legal à profissão. 

Além disso, o meio dos baristas ainda é pequeno no Brasil, 

e todo mundo se conhece. Existem, ainda, os campeona-

tos de barismo, que unem todos e sempre desafiam o pro-

fissional a se desenvolver.
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Um encontro de gerações 

especialGarrafas pet 
viram pufe

Nada faz tão bem para nós mesmos quanto ajudar o próximo. Alguns 
jovens do grupo Liderança Juvenil de Ponta Grossa (PR) descobriram 
isso na prática, ao doar um pouco de sua atenção a idosos do Asilo São 
Vicente de Paula.

Primeiro, eles visitaram o local para ver seu funcionamento, co-
nhecer o espaço e saber como poderiam ajudar. Depois, reuniram-se e 
resolveram fazer uma tarde festiva para os idosos, com músicas, dan-
ças, teatro e muita animação. Alguns dos adolescentes disseram ter se 
emocionado ao se lembrar de seus próprios avós, e outros afirmaram 
que pretendem fazer da visita ao asilo um hábito.

Foi um encontro de gerações especial, em que jovens e senhores 
celebraram a vida juntos, com muito respeito e amor. Além de dar ca-
rinho e atenção, os jovens também doaram alimentos e roupas aos 
idosos. Você pode conferir fotos dessas e de outras ações acessando 
www.facebook.com/programavidafeliz.

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

    de formato igual

    ou travesseiro velho

    transparente

(podem ser retalhos de 
pedaços de tecidos ou 
calças jeans velhas)

 

MODO DE FAZER:

JOVENS DO PROJETO LIDERANÇA JUVENIL DE PONTA GROSSA E CARAMBEÍ (CIDADES DO INTERIOR 
DO PARANÁ) MOSTRARAM QUE É POSSÍVEL JUNTAR SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO EM UM PRO-
JETO SUPERBACANA. ELES TRANSFORMARAM ENTULHOS DE GARRAFAS PET EM UM PUFE E, DE 
QUEBRA, MOSTRARAM QUE NÃO É PRECISO SER EXPERT PARA COPIAR A IDEIA. OLHA SÓ:

2Separe as 
garrafas de 

duas em duas, 
alternando um 
bico para cima, 
outro para baixo. 
Prenda com fita.

3Monte uma fileira com quatro gar-
rafas e reforce com fita adesiva. 

Mantenha os bicos alternados.

4Junte quatro fileiras de 
garrafas, formando um qua-

drado. Reforce cada junção no-
vamente usando a fita adesiva.

5 Prenda o travesseiro ou a 
almofada na parte de cima, 

usando a mesma fita adesiva.    
          Ele deixará o pufe macio.

6Faça uma capa bonita com 
um tecido de sua preferên-

cia e enfeite como quiser. Cubra 
o pufe com ela.

Faça o seu e envie uma foto 
para nós no e-mail maisfeliz@
marista.org.br. Vamos adorar 
ver o resultado! ;)

1Corte 16 
g a r r a fa s 

na altura em 
que afunilam. 
Descarte os bi-
cos e encaixe 
o que sobrou 
das garrafas 
recortadas às 
garrafas que fi-
caram inteiras.
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Em 2012, Leonardo Gazzoni, de apenas 14 anos, 

venceu um concurso estadual que lhe deu a oportu-

nidade de publicar seu primeiro livro de poesias: “O 

mundo que você inventa”. 

De lá pra cá, o menino nunca mais parou de es-

crever, e sua paixão pela “arte de juntar letrinhas” só 

aumentou. 

Com o tempo, vieram outras premiações impor-

tantes, como a do Primeiro Concurso de Poesias da 

Unoesc, diversos concursos de redação (como o do 

TRE-SC), e também, mais recentemente, o II Concur-

so Literário de Contos e Poesias Salim Miguel, promo-

vido pelo SENAC-SC, em que ganhou com seu conto 

intitulado “A culpa”. Ah, e Leonardo chegou até a ser 

homenageado em uma Sessão Plenária da Câmara 

dos Deputados, em Brasília (DF), em que se destacou 

a importância do garoto para a cultura do país! 

O futuro com certeza reserva muitas possibili-

dades ao nosso poeta. O jovem conta que já possui 

material para a publicação de mais três livros de poe-

Foi a mistura desses três itens que fez Dayane Cristina Duda 
Bittencourt, estudante do quarto ano de Nutrição da PUCPR, 
sair do Brasil em busca de novas experiências e conhecimen-
tos. Ela soube da oportunidade de uma bolsa de estudo em 
uma universidade no México e, graças a suas notas e à ajuda 
e indicação de professores, foi selecionada. 

A experiência, conta a jovem, foi incrível. “Viver no México 
foi fantástico. O que mais me chamou a atenção foram as pes-
soas que realmente adotam você logo na primeira conversa. 
Na universidade, achei interessante o forte incentivo dado 
para que os alunos se tornem empreendedores”, conta. 

Quando ainda estava lá no México, Dayane recebeu a notí-
cia de que havia sido selecionada para participar do programa 
Ciências Sem Fronteiras no Canadá. Voltou para o Brasil e, em 
julho deste ano, embarcou para uma nova aventura. “Estou 
estudando matérias de Nutrição e, ao final do intercâmbio, 
farei estágio ou iniciação científica. Aqui no Canadá, estou 
aprendendo como é a vida em um país desenvolvido e como 
as pessoas se comportam”, revela.  

Para quem pretende viver uma experiência como a dela, 
Dayane aconselha fazer sempre seu melhor, assim, você es-
tará preparado quando as oportunidades surgirem. “Nunca 
imaginei que minhas boas notas, por exemplo, serviriam de 
critério de seleção para concorrer a uma bolsa de intercâmbio 
para o México. Tudo foi feito com muita dedicação e sem ex-
pectativa de um retorno imediato. Quando menos esperamos, 
nossos esforços são valorizados”, conclui.

O sucesso
de um menino

poeta

Sonho, força, 
vontade e 
preparação

sias. Além disso, pretende se aventurar em um estilo 

diferente: seu próximo livro será de contos. 

Segundo Leonardo, o incentivo dos professores 

para que ele entrasse de corpo e alma na carreira 

de escritor foi fundamental: “Foi por causa da mi-

nha professora de português, Jussimara Rossi, que 

comecei na literatura. Foi ela quem me empurrou na 

ladeira das letras e, depois, continuei sendo guiado 

por pessoas apaixonadas pela arte de ensinar, como 

a professora Maria Inez de Bastiani, que me colocou 

em contato com grandes mestres e fez aflorar em 

mim o desejo incessante por mais leitura e por mais 

conhecimento”, conta.

Leonardo é uma inspiração para todos nós, pois 

mostra que talento não tem idade para aparecer. Ele 

se destaca não apenas pelo sucesso já conquista-

do, mas, principalmente, por sua paixão pela arte 

de escrever. 

Inspire-se nele e busque seus sonhos!

Uma bolsa de estudos levou Dayane ao México

Inspire-se na história de Leonardo 
Gazzoni para buscar seus sonhos

Além de estudar por lá, a jovem pode explorar as 

belezas do país

Do México, Dayane seguiu para o Canadá, onde está 
participando do programa Ciências Sem Fronteiras
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QUER SER FELIZ? QUER FAZER ALGUÉM FELIZ?

ACESSE AS NANOATITUDES:  

WWW.CIRCUITOPROJETODEVIDA.COM.BR

NANOATITUDES

#22 #23 #24 #25


