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"A solidariedade e o conhecimento médico compromissado com a
vida podem transformar o que parece uma sentença deﬁnitiva numa
oportunidade de recomeço"
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A editora Máquina de Livros nasceu
em 2018 com o objetivo de lançar
livros de não ﬁcção que contassem
belas histórias verídicas. Nesse
curto tempo de vida, conseguiu
êxito e já colocou no mercado
vários títulos, escolhidos a dedo
pelos diretores e fundadores da
empresa, os sócios Bruno Thys e
Luiz André Alzer. O mais recente
lançamento é Sentença de vida, que
reúne histórias, anotações e
lembranças da médica Marcia
Rachid em sua jornada contra o
vírus HIV. Referência no Brasil para
HIV, a infectologista compartilha
suas histórias de uma vida
dedicada à medicina, repletas de
sentimentos. A memória afetiva da
relação com seus pacientes, desde
quando não havia medicamentos
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contra o vírus.
A médica infectologista entendeu que havia chegado a hora de compartilhar
histórias e sentimentos acumulados em sua cruzada de quase 40 anos para
salvar vidas. O resultado é esse livro, que reúne lembranças e anotações da
autora em sua incansável luta contra o HIV desde os anos 1980. São crônicas do
mundo real que nos fazem rir e chorar numa mesma página.
Neste mergulho da autora em sua trajetória, surgiram relatos únicos, sem
nome, mas repletos de emoção. Como a história de um paciente que lhe pediu
mais alguns meses para ver sua escola de samba ser campeã no carnaval; ou de
um outro, hoje com 90 anos, que ri por ter perdido a maior parte dos amigos,
enquanto ele, portador do HIV há três décadas, vive saudável e realizado.
Por outro lado, há episódios como o do adolescente, infectado com o vírus, que
esconde dos pais seu tratamento, seus remédios e suas angústias. A obra é
também um manifesto contra o preconceito, que ainda existe e envolve quem
tem Aids. O livro traz histórias de pacientes marginalizados por amigos,
familiares ou até mesmo outros médicos. Com delicadeza e sensibilidade,
Rachid homenageia seus pacientes e dá uma lição de vida. Seus relatos não
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deixam de ser um alento contra o medo e a insegurança, tão marcantes nesses
meses de pandemia: “Um dia a mais de vida pode signiﬁcar muito”, diz.
Na apresentação do livro, o psicanalista Benilton Bezerra Jr. resume a
incansável luta de Marcia: “As histórias transmitem a convicção de que a
solidariedade, a mobilização e o conhecimento médico compromissado com a
vida podem sempre transformar o que parece uma sentença deﬁnitiva numa
oportunidade de recomeço”.

Contatos
Formação em ioga – Uma das pioneiras do ioga no Brasil, a mestra e professora
Maria José Marinho criou o primeiro curso a distância de formação de
professores de ioga no Brasil, o mesmo curso disponível na escola de ioga
Ponto de Equilíbrio. O curso propõe uma qualiﬁcação que permite o início de
uma proﬁssão, transformando sua vida e a dos praticantes. Ao término do
curso, os discípulos aprovados na avaliação ﬁnal receberão o certiﬁcado de
instrutor de ioga e poderão ministrar aulas de hatha ioga em seu próprio
espaço, condomínios, SPAs, escolas, empresas, hospitais, academias e até
mesmo no SUS (funcionários públicos concursados). O certiﬁcado tem a
chancela do governo da Índia, do consulado geral da Índia em Minas e no Rio
de Janeiro. Informações e inscrições pelo site www.yogaadistancia.com.br.
Leitura intuitiva de arquétipos – A terapeuta energética Renata Moon faz a
leitura intuitiva de arquétipos, uma terapia que utiliza cartas que trazem perﬁs
arquetípicos com uma forma inovadora de leitura com o objetivo de identiﬁcar
cada arquétipo para traduzir o momento pelo qual o cliente passa. Uma
ferramenta de autoconhecimento que possibilita visualizar bloqueios e soluções
para qualquer área da vida. Informações e agendamentos: (31) 98597-8885.
Barras de Access – A terapeuta Alcéa Romano abriu novas turmas para o curso
de barras de access, com apenas dois alunos, para quem tem interesse em se
tornar um praticante ou facilitador. Dá certiﬁcado internacional. Agendamento:
(31) 99971-6552, ou pelo site accessconsciouness.com.
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