
A autora Simone Antoniaci Tuzzo 
e a Editora Appris 

têm a honra de convidá-lo(a) para 
o lançamento do livro:

CONVITE
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Lancamento em 2020

Sinopse

Livro "O Sabor da JaCA"

O SABOR DA JACA é um texto real a partir de um diagnóstico de câncer.
UmUm capítulo de minha vida que não escolhi experimentar, mas que me transformou 
e me fez ver coisas que antes pareciam obscuras, me fez mudar o ritmo, as 
prioridades, as percepções e as importâncias.
Escrever foi a forma que encontrei para soltar a voz e gritar em silêncio; para 
abafar em palavras o que me sufocava em acontecimentos.
AA ideia de expressar tudo o que aconteceu tem a intenção de me aproximar de 
outras pessoas que passaram ou que passam pela mesma situação e assim deixar 
a minha impressão, a forma como reagi ao diagnóstico, cirurgias, tratamentos, 
sintomas, medicamentos, clínicas e hospitais tão comuns àqueles que se encontram 
na mesma condição.
ÉÉ um livro em que expresso as minhas emoções e os sentidos de cada etapa, cada 
acontecimento, cada fase desconhecida que precisou ser desbravada... Por isso 
acredito que você leitor se sentirá instigado e reflexivo sobre sua vida e sobre o que 
é estar sadio e estar doente.
AA ideia é provocar a verbalização de pessoas dispostas a construir comigo uma 
rede de conhecimento e experiências para que possamos nos ajudar mutuamente, 
pois esse livro é também para aqueles que, espero, nunca precisem passar por isso, 
mas... nunca se sabe!
Afinal, degustei a contragosto um novo paladar e convido o leitor a descobrir 
comigo: Qual é o sabor da JaCA?

Simone Antoniaci Tuzzo
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Eventos / Conteúdo

Professora da UFG lança livro sobre a luta contra o câncer
O lucro das vendas de O Sabor da JaCA será destinado ao trabalho voluntário em hospitais

por Renan Camiran
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PUBLICIDADE

Após ser diagnosticada com câncer, a professora Pós-Dra. Simone Antoniaci Tuzzo, da Universidade Federal de Goiás, deu início à obra

intitulada O Sabor da JaCA, que aborda de forma leve, bem humorada e emocionante a trajetória da autora no que consta à

descoberta e tratamento da doença: cirurgias, tratamentos, sintomas, clínicas, hospitais e a realidade daqueles que convivem com a

doença.

Quanto aos objetivos, Simone ressalta que além de apresentar outras formas de encarar as adversidades da vida, o foco principal é

encorajar pessoas na luta contra essa doença. Nos dizeres dela “Trata-se de uma obra de superação sobre o câncer. Um desafio que

virou uma história, uma metáfora de um sabor que eu não gostaria de experimentar, mas experimentei e agora conto essa história”.

Diferentemente do que é exigido na vida acadêmica, o livro não possui um olhar técnico. Nele, além de professora, Simone apresenta-se

como ser humano e o resultado é uma história emocionante. O conteúdo, além de retratar a importância do apoio de amigos,

familiares e profissionais da saúde, aborda questões relacionadas a superação pessoal, esperança e fé.

Buscando somar forças na luta contra o câncer, o lucro das vendas será destinado para o Grupo Carinho Contagiante, que faz trabalho

voluntário em hospitais de Goiânia atuando, sobretudo, com pacientes em tratamento contra o câncer. Além disso, amplia a

visibilidade do trabalho voluntário que anima, conforta e leva alegria às pessoas que estão na caminhada rumo à cura.

O lançamento contará com um momento para autógrafos e ocorre no dia 29 de fevereiro, sábado, a partir das 17h, no Mr. Black Café

Gourmet, do Passeio das Águas Shopping.

Serviço

Lançamento do livro O Sabor da JaCA

Onde: Mr. Black Café Gourmet do Passeio das Águas Shopping

Quando: 29 de fevereiro

Horário: Às 17h

Valor: Entrada Gratuita

Salvar no Facebook

VEJA TAMBÉM

•Goiânia recebe Copa Sul-Americana entre Goiás x Sol de América nesta terça-feira
(http://curtamais.com.br/goiania/goiania-recebe-copa-sul-americana-entre-goias-x-sol-de-america-nesta-
terca-feira?=LinkMais)

•Confira um roteiro completo do pedido de casamento até o planejamento da cerimônia
(http://curtamais.com.br/goiania/confira-um-roteiro-completo-do-pedido-de-casamento-ate-o-
planejamento-da-cerimonia?=LinkMais)

•Raça Negra faz show em Goiânia junto com Diego e Arnaldo neste sábado
(http://curtamais.com.br/goiania/raca-negra-faz-show-em-goiania-junto-com-diego-e-arnaldo-neste-
sabado?=LinkMais)
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'O SABOR DA JACA' (/CULTURA/130324/PROFESSORA-DA-UFG-LANCA-LIVRO-SOBRE-SUPERACAO-DO-CANCER)

Professora da UFG lança livro sobre superação do câncer

Objetivo é dar força aos que têm a doença

 

(FOTO: DIVULGAÇÃO)

 Pela 7ª vez o mais in�uente da web em Goiás. Con�ra nossos prêmios. (/premios/)

Tweetar





/



Share 0

    

    

CAPA (/CAPA/) ÚLTIMAS (/ULTIMAS/) CULTURA (/CULTURA/) OPINIÃO NEGÓCIOS (/NEGOCIOS/)

ESPORTE (/ESPORTE/) NOITE E DIA (/NOITE-E-DIA/) VÍDEOS (/VIDEOS/) TURISMO (/TURISMO/) GUIA

PELAS REDES (/PELAS-REDES?D=HOME)

https://aredacao.com.br/
https://aredacao.com.br/capa
https://aredacao.com.br/cultura/130324/professora-da-ufg-lanca-livro-sobre-superacao-do-cancer
https://aredacao.com.br/premios/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Faredacao.com.br%2Fcultura%2F130324%2Fprofessora-da-ufg-lanca-livro-sobre-superacao-do-cancer&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Professora%20da%20UFG%20lan%C3%A7a%20livro%20sobre%20supera%C3%A7%C3%A3o%20do%20c%C3%A2ncer%20-%20%40aredacao&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.aredacao.com.br%2Fcultura%2F130324%2Fprofessora-da-ufg-lanca-livro-sobre-superacao-do-cancer
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Faredacao.com.br%2Fcultura%2F130324%2Fprofessora-da-ufg-lanca-livro-sobre-superacao-do-cancer&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://aredacao.com.br/capa/
https://aredacao.com.br/ultimas/
https://aredacao.com.br/cultura/
https://aredacao.com.br/negocios/
https://aredacao.com.br/esporte/
https://aredacao.com.br/noite-e-dia/
https://aredacao.com.br/videos/
https://aredacao.com.br/turismo/
https://aredacao.com.br/pelas-redes?d=home


/

A Redação

Goiânia - Professora da Universidade Federal de Goiás (UFG), a pós-dra. Simone Antoniaci Tuzzo lança, neste sábado

(29/2), sua autobiografia  'O Sabor da JaCA', que relata sua superação do câncer. A noite de autógrafos será gratuita, a

partir das 17h, no Mr. Black Café Gourmet, do Passeio das Águas Shopping. O objetivo da obra é encorajar pacientes

que lutam contra o câncer e inspirar pessoas que passam por dificuldades no dia a dia.

 

O livro relata de forma leve, muitas vezes divertida, e sempre muito emocionante, como Simone reagiu ao diagnóstico de

câncer, as cirurgias, tratamentos, sintomas, medicamentos, clínicas e hospitais tão comuns àqueles que se encontram na

mesma condição.

 

Segundo a autora, 'O Sabor da JaCA' é um texto real a partir de um diagnóstico de câncer e de um capítulo de sua vida

que lhe transformou e lhe fez ver coisas que antes pareciam obscuras, mudando seu ritmo, suas prioridades, suas

percepções e suas importâncias.

“Trata-se de uma obra de superação sobre o câncer. Um desafio que virou uma história, uma metáfora de um sabor que

eu não gostaria de experimentar, mas experimentei e agora conto essa história”, comenta Simone.

 

Não se trata de um livro técnico, mas um conteúdo recheado de emoções e formas de superação com a ajuda de

amigos, familiares, profissionais da medicina e, principalmente, pela fé. É onde a autora expressa suas emoções e os

sentidos de cada etapa, cada acontecimento, cada fase desconhecida que precisou ser desbravada, em um texto

reflexivo sobre o que é estar sadio e estar doente.

 

Para ajudar ainda mais a batalha contra o câncer o lucro com a venda dos livros será revertido para o Grupo Carinho

Contagiante, que faz um trabalho voluntário e atua em hospitais de Goiânia, com ênfase para pacientes em tratamento

contra o câncer, levando arte, esperança e carinho. A proposta é da visibilidade para a importância do trabalho de

voluntariado que ajuda, anima, conforta e traz alegria para aqueles que muitas vezes se sentem desanimados com a

caminhada em busca da cura.  

 

Serviço
Lançamento do livro O Sabor da JaCA

Quando: 29 de fevereiro

Onde: Mr. Black Café Gourmet do Passeio das Águas Shopping

Horário: Às 17h

Entrada Gratuita

COMENTÁRIOS

Envie sua sugestão de pauta, foto e vídeo

 62 9.9850 - 6351
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Anuncie Conosco  Contato     

 MENU 

Cidades

Professora da UFG lança livro
sobre superação do câncer
“O Sabor da JaCA” da Profa. Pós-Dra. Simone Antoniaci Tuzzo, é um relato leve que conta como a

autora reagiu a doença. O lançamento será dia 29 de fevereiro no Passeio das Águas Shopping

Com o objetivo de encorajar pacientes que lutam contra o câncer e inspirar pessoas que passam por

di�culdades no dia a dia, a Profa. Pós-Dra. Simone Antoniaci Tuzzo, da Universidade Federal de

Goiás, lança sua autobiogra�a “O Sabor da JaCA”. A noite de autógrafos acontece no dia 29 de

fevereiro, sábado, a partir das 17h, no Mr. Black Café Gourmet, do Passeio das Águas Shopping.

O livro relata de forma leve, muitas vezes divertida, e sempre muito emocionante, como Simone

reagiu ao diagnóstico de câncer, as cirurgias, tratamentos, sintomas, medicamentos, clínicas e

hospitais tão comuns àqueles que se encontram na mesma condição.

Segundo a autora, “O Sabor da JaCA” é um texto real a partir de um diagnóstico de câncer e de um

capítulo de sua vida que lhe transformou e lhe fez ver coisas que antes pareciam obscuras, mudando

seu ritmo, suas prioridades, suas percepções e suas importâncias. “Trata-se de uma obra de

superação sobre o câncer. Um desa�o que virou uma história, uma metáfora de um sabor que eu não

gostaria de experimentar, mas experimentei e agora conto essa história”, comenta Simone.

Não se trata de um livro técnico, mas um conteúdo recheado de emoções e formas de superação com

a ajuda de amigos, familiares, pro�ssionais da medicina e, principalmente, pela fé. É onde a autora

expressa suas emoções e os sentidos de cada etapa, cada acontecimento, cada fase desconhecida

que precisou ser desbravada, em um texto re�exivo sobre o que é estar sadio e estar doente.

Para ajudar ainda mais a batalha contra o câncer o lucro com a venda dos livros será revertido para o

Grupo Carinho Contagiante, que faz um trabalho voluntário e atua em hospitais de Goiânia, com

ênfase para pacientes em tratamento contra o câncer, levando arte, esperança e carinho. A proposta
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Professora Da UFG Lança Livro Sobre Superação Do Câncer
 Redação   Quarta, 26 De Fevereiro De 2020 As 03:38h
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Com o objetivo de encorajar pacientes que lutam contra o câncer e inspirar pessoas que passam por di�culdades no dia a dia, a Profa. Pós-Dra.

Simone Antoniaci Tuzzo, da Universidade Federal de Goiás, lança sua autobiogra�a “O Sabor da JaCA”. A noite de autógrafos acontece no dia 29 de

fevereiro, sábado, a partir das 17h, no Mr. Black Café Gourmet, do Passeio das Águas Shopping.

 

O livro relata de forma leve, muitas vezes divertida, e sempre muito emocionante, como Simone reagiu ao diagnóstico de câncer, as cirurgias,

tratamentos, sintomas, medicamentos, clínicas e hospitais tão comuns àqueles que se encontram na mesma condição.

 

Segundo a autora, “O Sabor da JaCA” é um texto real a partir de um diagnóstico de câncer e de um capítulo de sua vida que lhe transformou e lhe fez

ver coisas que antes pareciam obscuras, mudando seu ritmo, suas prioridades, suas percepções e suas importâncias. “Trata-se de uma obra de

superação sobre o câncer. Um desa�o que virou uma história, uma metáfora de um sabor que eu não gostaria de experimentar, mas experimentei e

agora conto essa história”, comenta Simone.

 

Não se trata de um livro técnico, mas um conteúdo recheado de emoções e formas de superação com a ajuda de amigos, familiares, pro�ssionais da

medicina e, principalmente, pela fé. É onde a autora expressa suas emoções e os sentidos de cada etapa, cada acontecimento, cada fase

desconhecida que precisou ser desbravada, em um texto re�exivo sobre o que é estar sadio e estar doente.

 

Para ajudar ainda mais a batalha contra o câncer o lucro com a venda dos livros será revertido para o Grupo Carinho Contagiante, que faz um

trabalho voluntário e atua em hospitais de Goiânia, com ênfase para pacientes em tratamento contra o câncer, levando arte, esperança e carinho. A

proposta é da visibilidade para a importância do trabalho de voluntariado que ajuda, anima, conforta e traz alegria para aqueles que muitas vezes se

sentem desanimados com a caminhada em busca da cura.  

 

O prefácio da obra é assinado pelo professor J. Antônio Cirino, pesquisador na área de comunicação e saúde. A Editora Appris é a responsável pela

edição.

 

Thais Rocha
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terca-feira-de-carnaval&text=Professora da UFG lança livro sobre superação do câncer)

“O Sabor da JaCA” da Profa. Pós-Dra. Simone Antoniaci Tuzzo, é um relato leve que conta como a autora reagiu a doença.

O lançamento será dia 29 de fevereiro no Passeio das Águas Shopping

Mais Variedades
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Professora da UFG lança livro sobre superação
do câncer
'O Sabor da JaCA' da Profa. Pós-Dra. Simone Antoniaci Tuzzo, é um relato leve que conta como a autora
reagiu a doença. Lançamento será neste sábado (29)

Com o objetivo de encorajar pacientes que lutam contra o câncer e inspirar pessoas que passam
por di�culdades no dia a dia, a Profa. Pós-Dra. Simone Antoniaci Tuzzo, da Universidade Federal de
Goiás (UFG), lança sua autobiogra�a ‘O Sabor da JaCA’. A noite de autógrafos acontece neste sábado
(29), a partir das 17 horas, no Mr. Black Café Gourmet, no Passeio das Águas Shopping.

O livro relata de forma leve, muitas vezes divertida, e sempre muito emocionante, como Simone
reagiu ao diagnóstico de câncer, as cirurgias, tratamentos, sintomas, medicamentos, clínicas e
hospitais tão comuns àqueles que se encontram na mesma condição.

Segundo a autora, ‘O Sabor da JaCA’ é um texto real a partir de um diagnóstico de câncer e de um
capítulo de sua vida que lhe transformou e lhe fez ver coisas que antes pareciam obscuras,
mudando seu ritmo, suas prioridades, suas percepções e suas importâncias. “Trata-se de uma obra
de superação sobre o câncer. Um desa�o que virou uma história, uma metáfora de um sabor que
eu não gostaria de experimentar, mas experimentei e agora conto essa história”, comenta Simone.

Não se trata de um livro técnico, mas um conteúdo recheado de emoções e formas de superação
com a ajuda de amigos, familiares, pro�ssionais da medicina e, principalmente, pela fé. É onde a
autora expressa suas emoções e os sentidos de cada etapa, cada acontecimento, cada fase
desconhecida que precisou ser desbravada, em um texto re�exivo sobre o que é estar sadio e estar
doente.

Para ajudar ainda mais a batalha contra o câncer o lucro com a venda dos livros será revertido para
o Grupo Carinho Contagiante, que faz um trabalho voluntário e atua em hospitais de Goiânia, com
ênfase para pacientes em tratamento contra o câncer, levando arte, esperança e carinho. A
proposta é da visibilidade para a importância do trabalho de voluntariado que ajuda, anima,
conforta e traz alegria para aqueles que muitas vezes se sentem desanimados com a caminhada em
busca da cura.

Por  Redação  - 26 de fevereiro de 2020

Profa. Pós-Dra. Simone Antoniaci Tuzzo. Foto: divulgação
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O prefácio da obra é assinado pelo professor José Antônio Cirino, pesquisador na área de
comunicação e saúde. A Editora Appris é a responsável pela edição.

SERVIÇO

Lançamento do livro ‘O Sabor da JaCA’

Quando: sábado, 29 de fevereiro
Horário: às 17h
Onde: Mr. Black Café Gourmet do Passeio das Águas Shopping
Endereço: Av. Perimetral Norte, 8303 – Jardim Diamantina, Goiânia/GO
Entrada Gratuita

* Estacionamento gratuito para todos os visitantes.

Recomende este conteúdo aos seus amigos nas redes sociais e acompanhe a Factual
no Facebook, Twitter e Instagram.
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Superação do câncer é
tema de livro de prof.
da UFG

  

Lançamento acontece no próximo sábado, 29 de
fevereiro, no Passeio das Águas Shopping

A fim de inspirar e encorajar pacientes que lutam contra
o câncer em suas limitações diárias, a prof da
Universidade Federal de Goiás (UGF)), Simone Antoniaci
Tuzzo, lança sua autobiografia “O Sabor da JaCA”. A
noite de autógrafos acontece no dia 29 de fevereiro,
sábado, a partir das 17h, no Mr. Black Café Gourmet, do
Passeio das Águas Shopping.
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O
livro

relata de forma leve, muitas vezes divertida, e sempre
muito emocionante, como Simone reagiu ao diagnóstico
de câncer, as cirurgias, tratamentos, sintomas,
medicamentos, clínicas e hospitais tão comuns àqueles
que se encontram na mesma condição.

Segundo a autora, “O Sabor da JaCA” é um texto real a
partir de um diagnóstico de câncer e de um capítulo de
sua vida que lhe transformou e lhe fez ver coisas que
antes pareciam obscuras, mudando seu ritmo, suas
prioridades, suas percepções e suas importâncias.
“Trata-se de uma obra de superação sobre o câncer. Um
desafio que virou uma história, uma metáfora de um
sabor que eu não gostaria de experimentar, mas
experimentei e agora conto essa história”, comenta
Simone.

 

Não se trata de um livro técnico, mas um conteúdo
recheado de emoções e formas de superação com a
ajuda de amigos, familiares, profissionais da medicina e,
principalmente, pela fé. É onde a autora expressa suas
emoções e os sentidos de cada etapa, cada
acontecimento, cada fase desconhecida que precisou
ser desbravada, em um texto reflexivo sobre o que é
estar sadio e estar doente.
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Para ajudar ainda mais a batalha contra o câncer o lucro
com a venda dos livros será revertido para o Grupo
Carinho Contagiante, que faz um trabalho voluntário e
atua em hospitais de Goiânia, com ênfase para
pacientes em tratamento contra o câncer, levando arte,
esperança e carinho. A proposta é da visibilidade para a
importância do trabalho de voluntariado que ajuda,
anima, conforta e traz alegria para aqueles que muitas
vezes se sentem desanimados com a caminhada em
busca da cura.  

 

O prefácio da obra é assinado pelo professor J. Antônio
Cirino, pesquisador na área de comunicação e saúde. A
Editora Appris é a responsável pela edição.

 

SERVIÇO

Lançamento do livro O Sabor da JaCA

Quando: 29 de fevereiro

Onde: Mr. Black Café Gourmet do Passeio das Águas
Shopping

Horário: Às 17h

Entrada Gratuita
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Com o objetivo de encorajar pacientes que lutam contra o câncer e inspirar pessoas que passam por

di�culdades no dia a dia, a Profa. Pós-Dra. Simone Antoniaci Tuzzo, da Universidade Federal de Goiás,

lança sua autobiogra�a “O Sabor da JaCA”. A noite de autógrafos acontece no dia 29 de fevereiro, sábado,

a partir das 17h, no Mr. Black Café Gourmet, do Passeio das Águas Shopping. Todo o lucro com a venda

dos livros será revertido para o Grupo Carinho Contagiante.
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Professora da UFG lança livro sobre superação do câncer
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Compartilhar: 

Com o objetivo de encorajar
pacientes que lutam contra o câncer
e inspirar pessoas que passam por
dificuldades no dia a dia, a Profa.
Pós-Dra. Simone Antoniaci Tuzzo, da
Universidade Federal de Goiás, lança
sua autobiografia “O Sabor da JaCA”.
A noite de autógrafos acontece no dia
29 de fevereiro, sábado, a partir das
17h, no Mr. Black Café Gourmet, do
Passeio das Águas Shopping. 

O livro relata de forma leve, muitas
vezes divertida, e sempre muito
emocionante, como Simone reagiu ao
diagnóstico de câncer, as cirurgias,
tratamentos, sintomas,
medicamentos, clínicas e hospitais tão comuns àqueles que se encontram na mesma
condição. 

Segundo a autora, “O Sabor da JaCA” é um texto real a partir de um diagnóstico de
câncer e de um capítulo de sua vida que lhe transformou e lhe fez ver coisas que antes
pareciam obscuras, mudando seu ritmo, suas prioridades, suas percepções e suas
importâncias. “Trata-se de uma obra de superação sobre o câncer. Um desafio que virou
uma história, uma metáfora de um sabor que eu não gostaria de experimentar, mas
experimentei e agora conto essa história”, comenta Simone. 

Não se trata de um livro técnico, mas um conteúdo recheado de emoções e formas de
superação com a ajuda de amigos, familiares, profissionais da medicina e,
principalmente, pela fé. É onde a autora expressa suas emoções e os sentidos de cada
etapa, cada acontecimento, cada fase desconhecida que precisou ser desbravada, em
um texto reflexivo sobre o que é estar sadio e estar doente. 

Para ajudar ainda mais a batalha contra o câncer o lucro com a venda dos livros será
revertido para o Grupo Carinho Contagiante, que faz um trabalho voluntário e atua em
hospitais de Goiânia, com ênfase para pacientes em tratamento contra o câncer, levando
arte, esperança e carinho. A proposta é da visibilidade para a importância do trabalho
de voluntariado que ajuda, anima, conforta e traz alegria para aqueles que muitas vezes
se sentem desanimados com a caminhada em busca da cura. 

O prefácio da obra é assinado pelo professor J. Antônio Cirino, pesquisador na área de
comunicação e saúde. A Editora Appris é a responsável pela edição. 

SERVIÇO
Lançamento do livro O Sabor da JaCA
Quando: 29 de fevereiro
Onde: Mr. Black Café Gourmet do Passeio das Águas Shopping
Horário: Às 17h
Entrada Gratuita 
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Professora da UFG lança livro sobre superação do
câncer - 26/02/20

Indique - Contato - Compartilhar:  

Com o objetivo de encorajar pacientes que lutam contra o
câncer e inspirar pessoas que passam por dificuldades no dia
a dia, a Profa. Pós-Dra. Simone Antoniaci Tuzzo, da
Universidade Federal de Goiás, lança sua autobiografia “O
Sabor da JaCA”. A noite de autógrafos acontece no dia 29 de
fevereiro, sábado, a partir das 17h, no Mr. Black Café
Gourmet, do Passeio das Águas Shopping. 

O livro relata de forma leve, muitas vezes divertida, e sempre
muito emocionante, como Simone reagiu ao diagnóstico de
câncer, as cirurgias, tratamentos, sintomas, medicamentos,
clínicas e hospitais tão comuns àqueles que se encontram na mesma condição. 

Segundo a autora, “O Sabor da JaCA” é um texto real a partir de um diagnóstico de câncer e de
um capítulo de sua vida que lhe transformou e lhe fez ver coisas que antes pareciam obscuras,
mudando seu ritmo, suas prioridades, suas percepções e suas importâncias. “Trata-se de uma
obra de superação sobre o câncer. Um desafio que virou uma história, uma metáfora de um sabor
que eu não gostaria de experimentar, mas experimentei e agora conto essa história”, comenta
Simone. 

Não se trata de um livro técnico, mas um conteúdo recheado de emoções e formas de superação
com a ajuda de amigos, familiares, profissionais da medicina e, principalmente, pela fé. É onde a
autora expressa suas emoções e os sentidos de cada etapa, cada acontecimento, cada fase
desconhecida que precisou ser desbravada, em um texto reflexivo sobre o que é estar sadio e
estar doente. 

Para ajudar ainda mais a batalha contra o câncer o lucro com a venda dos livros será revertido
para o Grupo Carinho Contagiante, que faz um trabalho voluntário e atua em hospitais de Goiânia,
com ênfase para pacientes em tratamento contra o câncer, levando arte, esperança e carinho. A
proposta é da visibilidade para a importância do trabalho de voluntariado que ajuda, anima,
conforta e traz alegria para aqueles que muitas vezes se sentem desanimados com a caminhada
em busca da cura. 

O prefácio da obra é assinado pelo professor J. Antônio Cirino, pesquisador na área de
comunicação e saúde. A Editora Appris é a responsável pela edição. 

SERVIÇO
Lançamento do livro O Sabor da JaCA
Quando: 29 de fevereiro
Onde: Mr. Black Café Gourmet do Passeio das Águas Shopping
Horário: Às 17h
Entrada Gratuita 

*** Estacionamento gratuito para todos os visitantes!
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Seu e-mail
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E-mails dos indicados (separados por vírgulas)

Mensagem (opcional)
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Enviar   

Entre em Contato com o responsável pela notícia:
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Seu e-mail

Mensagem 

Reproduza na caixa de texto, o código anti-spam abaixo
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()

O SABOR DA JACA

Simone Antoniaci Tuzzo

 
No dia 29 de fevereiro, a professora e pós-Dra. Simone Antoniaci Tuzzo, da Universidade Federal de
Goiás, estará lançando o seu 11º livro, intitulado 'O Sabor da Jaca', em Goiânia(GO).
 
Segundo a autora a publicação imprime um texto real a partir de um diagnóstico de câncer e de um
capítulo de sua vida que lhe transformou e lhe fez ver coisas que antes pareciam obscuras, mudando seu
ritmo, suas prioridades, suas percepções e suas importâncias.
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A ideia de expressar tudo o que lhe aconteceu tem a intenção de lhe aproximar de outras pessoas que
passaram ou que passam pela mesma situação, além de familiares e amigos de pessoas quetravam
batalhas contra a doença.
 
Através de uma linguagem leve, muitas vezes divertida e sempre muito emocionante, o livro mostra
como a autora reagiu ao diagnóstico, cirurgias, tratamentos, sintomas, medicamentos, clínicas e
hospitais tão comuns àqueles que se encontram na mesma condição.
 
Não se trata de um livro técnico, mas um livro recheado de emoções e formas de superação com a ajuda
de amigos, familiares, pro�ssionais da medicina e, principalmente, pela fé! É um livro em que ela
expressa suas emoções e os sentidos de cada etapa, cada acontecimento, cada fase desconhecida que
precisou ser desbravada, em um texto re�exivo sobre o que é estar sadio e estar doente.
 
O lucro com a venda dos livros será revertido para o Grupo Carinho Contagiante, voluntários que atuam
em hospitais de Goiânia, com ênfase para pacientes em tratamento contra o câncer, levando arte,
esperança e carinho. 
 
O livro 'O Sabor da Jaca' poderá ser adquirido no site da Editora Appris, ou aqui em Aracaju(SE) na
Livraria Escariz.
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