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A vida de todos nós passa por tempestades,
e algumas delas são tão grandes que fazem parecer que nunca

mais haverá terra seca de novo. As pessoas podem ficar, durante
anos, doentes, desempregadas, brigadas com quem amam, endi-

vidadas em seus negócios ou amargando um erro. Durante tanto

tempo me relacionando com pessoas de todas as classes sociais,
percebi que, quando as coisas ficam difíceis, é muito fácil essas
pessoas acreditarem que seus problemas são maiores do que elas.

Eu não posso ser hipócrita e fingir que tudo é um mar de

rosas. É claro que reconheço que vivemos em um país cheio de
dificuldades. A realidade brasileira não é a mesma que a de um

país rico, e muitas pessoas se deixam levar pela desesperança da
falta de dinheiro ou de oportunidades. Contudo, os problemas
reais não chegam nem perto daqueles que criamos por nos deixar
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bombardear pela negatividade. As notícias vendem um país hor-

rível, uma economia que não tem jeito, uma sociedade doente,
e basta ler o jornal todos os dias, prestando muita atenção, para

desenvolver uma depressão severa. Dinheiro, por exemplo, recebe
uma dimensão desproporcional na nossa cultura.

Em geral, quando você tem um problema, ele se torna a

grande estrela da sua cabeça e está presente na hora em que você

acorda, quando conversa com seu filho antes de ele ir para a esco-

la, no carro a caminho do trabalho. Esse problema se transforma
naquela dor de dente que afasta tudo que tem de produtivo em

sua mente, porém sabemos que a dor de dente não vai durar para
sempre. Em compensação, o problema se torna a representação

máxima de quem você é. E eu tenho uma história que pode ajudá-lo a entender isso.

Essa história aconteceu de verdade, na minha empresa. De-

pois de seis falências, hoje tenho uma empresa de sucesso, a JR

Diesel. E como este não é um livro de empreendedorismo, vou fazer da JR apenas um lugar onde as coisas acontecem, combinado?

Porque, onde existem pessoas, tudo acontece. A nossa empresa

fica perto da marginal Tietê, em São Paulo, e, há alguns anos, um
homem que morava embaixo da ponte vinha diariamente pegar

água com os nossos funcionários. Ele trazia o galão, os meninos
enchiam e tudo ficava por isso mesmo. Um dia, ele parou na porta

para pedir a água, mas todos os funcionários estavam vivendo um
dia de muito trabalho. Ninguém podia atender o homem e ele se
20
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recusava a entrar para pegar a
água. Eu, vendo aquela confu-

Em geral, quando

com ele. Do alto da minha ar-

problema, ele se

você tem um

são, decidi ir até a porta e falar
rogância de dono de empresa,

torna a grande

pedi que parasse de criar caso

estrela da sua

e entrasse logo para pegar a

cabeça

água porque os funcionários

estavam muito ocupados para

atendê-lo naquele dia. Ele continuava se recusando, por estar

muito sujo e não querer constranger as pessoas que trabalhavam

na empresa. Eu, já nervoso com aquela teimosia toda, fui encher
o galão eu mesmo e o mandei embora. Fiquei pensando naquele

homem por um bom tempo depois disso, e me senti muito mal
pelo jeito que o tratei. Deixei a orientação para os funcionários de
que ninguém desse água para ele no dia seguinte, pois eu mesmo
faria isso.

Quando ele chegou, fui entregar a água, mas minha intenção

era conversar com o sujeito. Comecei pedindo desculpas pelo dia
anterior e comentei que ele estava sujo e morava na rua, mas fa-

lava muito bem, parecia que tinha tido estudo, e perguntei o que
tinha acontecido. Ele tentou desconversar, mas, como sou insis-

tente, depois de alguns dias conversando comigo diariamente, ele
me disse que havia sofrido uma grande decepção amorosa. Ele

continuou vindo pegar água e eu continuei fazendo perguntas e
21
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querendo saber mais sobre ele. Fui conhecendo um homem que,
em algum momento da vida, foi casado e se viu sem dinheiro, e
sua esposa o trocou por alguém que lhe daria uma condição me-

lhor. Em resposta, ele saiu de casa e foi morar na rua. Foi a única
solução em que pôde pensar, foi o que ele acreditou que merecia
naquele momento.

Ao entender a história dele, via que aquele cara não sentia mais

nenhum amor por si mesmo, porque acreditava que os problemas
que ele mesmo havia criado eram maiores do que a sua vida. Perguntei-lhe se ainda tinha mãe e, sabendo que sim, questionei se

ele achava que ela gostaria de vê-lo naquela situação, dormindo no
chão, sujo… Ele ficou visivelmente emocionado, mas naquele dia

só pegou o galão e foi embora. Nos dias seguintes, continuamos

conversando, eu o chamava sempre para entrar e tomar um café e
ele sempre recusava, por estar malvestido para isso. Eu, é claro, desisti de continuar perguntan-

do a ele se não sentia falta da

Muitas vezes

sua cidade natal e reforçando

a gente conversa

quanto ele deveria ser especial

com as pessoas

para si mesmo, ainda que não

e as julga pelas
aparências, mas não

tivesse sido valorizado pela
mulher. Devo dizer que posso
ser um cara infernal nesse sen-

tem noção de com

tido, porque não desisto e não

quem está falando.

tem olhada feia que me deixe
22
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tímido. Depois de meses, um dia ele apareceu com roupas limpas
e uma pequena mala, dizendo que tinha vindo para aceitar aquele

café. Surpreso, perguntei o que tinha acontecido, e ele me respondeu “vou voltar para a mulher que me ama… minha mãe”. Entramos juntos pela primeira vez na JR, e ele fez questão de pagar o
café na lanchonete.

Fiquei surpreso em vê-lo daquele jeito e já fui perguntando

se ele queria uma oportunidade para trabalhar na JR, a qual ele
negou, depois perguntei se precisava de dinheiro para voltar para

Minas Gerais, onde sua mãe estava, e ele também negou. Minha

santa arrogância, mais uma vez. Muitas vezes a gente conversa
com as pessoas e as julga pelas aparências, mas não tem noção
de com quem está falando. Ele me explicou que havia vendido o

ponto onde dormia para outro cara, e assim conseguiu dinheiro
suficiente para a passagem, e que voltaria para casa para tra-

balhar e reconstruir sua vida. Naquele dia descobri que ele era
engenheiro especialista em explosão de minas e que um empre-

go em determinada grande mineradora brasileira sempre estaria

esperando por ele, uma vez que era um dos poucos do país que
dominavam o assunto. Um homem que estudou, que tinha uma

família, que tinha em quem se apoiar, acreditou que o problema

pelo qual estava passando era maior do que ele mesmo, maior
do que a sua vida, maior do que todas as outras coisas que ele

fazia além de ganhar dinheiro. Ele deixou o problema tirar a cor

e o gosto da sua vida e transformou toda a sua realidade para
23
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combinar com o problema. Ele fez a vida combinar com o problema, imagine?

Você pode nunca ter morado na rua, mas quantas vezes aca-

bou se rotulando como “a endividada”, “o separado” e começou

a conversar consigo mesmo como se fosse um fracasso e, pior, a

se tratar como um fracasso? Todos os dias as pessoas deixam os
problemas fazerem com que se esqueçam de quem são e se es-

queçam de seus valores de base – a única coisa que pode tirá-las
dessa situação!

Isso ocorre no mundo inteiro, e dinheiro é um dos grandes

vilões quando vemos as pessoas deixando um problema ser o governador da sua vida. Lembra-se da crise na Grécia? O mundo

acompanhou a crise econômica grega, e todos os dias a gente
abria o jornal e via que o desemprego entre os jovens gregos
já estava perto da metade deles. Eu creio que até hoje, quando

pensamos em uma crise econômica que jogue o país em caos e

desesperança profunda, nossas mentes vão direto para o caso da

Grécia. Atualmente, o país já tenta uma recuperação econômica,
mas a crise teve consequências para os gregos muito além do
dinheiro.

Entre 2010 e 2011, no auge da crise econômica grega, as

taxas de suicídio aumentaram mais de 35%,1 pois as pessoas co-

meçaram a desistir de viver por falta de dinheiro! Como se não
1. Disponível em: <http://www.newsweek.com/greek-crisis-has-seen-rise-suicides-and-depression-353056>. Acesso em: 27 mar. 2018.
24
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tivesse mais nada pelo que valesse a pena ficar vivo! A maior
parte dos casos noticiados de suicídio na Grécia era de ho-

mens em idade produtiva; quem era de classe média e estava na
idade de trabalhar e produzir simplesmente desistiu por falta
de oportunidade. Isso me dói o coração, porque esses homens
poderiam ter usado a energia necessária para ter a coragem de

se matar pensando em um jeito de sobreviver mais um dia e dar

a volta por cima, pois é preciso muita energia e coragem para
tirar a própria vida. Tudo passa, mas o que fica dentro de nós
são os nossos valores, a nossa essência. Como uma pessoa pode

acreditar que a conta bancária ou a fome podem definir que ela
não merece mais viver?

Eu vejo esse abandono dos valores de base como uma ver-

dadeira epidemia, e essa epidemia mata. O Brasil hoje está entre

os 10 países com as maiores taxas de suicídio do mundo, algo
que muitas vezes a gente ignora, mas todo mundo conhece uma
história de alguém que tirou a própria vida.2 Você sabia que no
nosso país o suicídio é a segunda principal causa de morte entre

jovens de 15 a 29 anos?3 Não é natural que um ser humano, prin-

cipalmente os jovens, pense em se matar ou que a vida não tem

sentido. Que tipo de mentalidade criamos para nós mesmos e
2. Disponível em: <https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/entretenimento/2017/11/15/viver-sem-sofrer-e-uma-utopia-diz-especialista-em-suicidio.htm>.
Acesso em: 27 mar. 2018.
3. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/09/1920489-brasil-registra-30-suicidios-por-dia-problema-afeta-mais-idosos-e-indios.shtml>.
Acesso em: 27 mar. 2018.
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estamos passando para os filhos? Como uma pessoa pode ter sido

o espermatozoide vencedor um dia e jogar tudo fora no outro por
acreditar que tudo virou dor, que tudo virou problema?

No entanto, eu quero que você entenda bem: as pessoas que

falam em suicídio, no fundo, não querem se matar, mas sim aca-

bar com a dor.4 Querem poder sair do problema que criaram para
si mesmas, mas não conhecem um jeito de fazer isso. Como esses

problemas se tornaram tão grandes? Seria inteligente dar tanto
poder aos problemas? Ou dar um preço para a sua vida?
Você tem preço?
Aposto que você leu esse título e já começou a dizer que não

tem preço. Será mesmo? Eu vejo que as pessoas estão confundin-

do valores de base com dinheiro, com a sensação de se sentirem

importantes, com o ego de nunca terem sido abandonadas dentro
de um relacionamento, e por isso estão se perdendo. Elas têm
medo de perder o que já acumularam e acreditam que valem me-

nos do que esses bens acumulados. Descartam umas às outras por
causa de dinheiro, descartam até pais, filhos e irmãos.

O fato, porém, é que dinheiro é uma consequência de seus

valores, não o valor de base que está dentro de você. O dinheiro

vem quando gastamos foco e energia naquilo que escolhemos
fazer, no nosso trabalho; ele é consequência de quem somos, da
4. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/04/24/politica/1493060585
_262958.html>. Acesso em: 27 mar. 2018.
26
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nossa capacidade, e não pode

O dinheiro vem

se tornar a régua para avaliar
se merecemos viver ou não!

quando gastamos

As pessoas são depen-

foco e energia

dentes das próprias crenças.

naquilo que

Lá atrás, por algum motivo,

escolhemos fazer,

passaram a acreditar que são

no nosso trabalho.

dependentes de algo, como se

fosse uma droga, e que se fal-

tar essa droga não vão conseguir viver bem. Essa droga pode ser
um marido, pode ser um padrão de vida, pode ser uma cidade
onde não conseguem mais morar, mas não aceitam. Há pessoas
que acreditam na escassez, que aquela oportunidade acabou e não

existem outras, e sempre acham que vai faltar algo. Têm medo de

ficar com menos dinheiro ou sem ele. Acumulam muito porque
acham que sem dinheiro não valem nada. Ou seja, possuem um
preço para ser felizes.

Eu tenho a minha referência de simplicidade, porque nasci

muito pobre, no meio da favela, e catava latinha no lixão para

sobreviver. No lixão tinha muita coisa, a gente encontrava latinha,
mas encontrava também salame que o pessoal jogava fora, carri-

nho de brinquedo que era só colocar uma rodinha e já estava bom
para brincar de novo, até sorvete que os mercados jogavam fora
por ter saído da validade! Esse dia era uma festa e, como eu tinha
7 anos e não sabia ler, nem me importava que o produto estava
27

OPoderDaPositividade_miolo.indd 27

11/06/2018 10:30

O PODER DA POSITIVIDADE

vencido. Eu era feliz e sabia que era feliz no lixão, porque voltava
para casa e meus valores estavam todos ali. Minha família, meu
respeito pelas pessoas, minha verdade, meus amores. Quando falo

que meus 7 anos são os mais felizes da minha vida, as pessoas não
entendem, porque elas estão acostumadas a medir felicidade pelo

nível de conforto e de dinheiro que alguém tem. Elas pensam:
“Como alguém pode ser feliz comendo salame do lixo? Comendo
fruta que sobrou do final da feira?”.

As coisas eram muito mais simples! Era tão simples porque

eu não tinha apego àquilo que não tinha acesso, não tinha conhe-

cimento de valores materiais, nem sabia o que estava perdendo,
em comparação com quem tinha dinheiro. Eu não me comparava

e já era feliz. Então, a felicidade realmente está nas coisas mais
simples. Se você voltar para a sua origem, para a sua essência e

para aquilo que de fato tem valor, vai entender que dinheiro não
pode ser problema. Quando uma pessoa acredita que merece viver na rua porque não tem mais dinheiro ou casamento, ela se

esqueceu da sua origem. Todos nós nascemos vencedores e sem
nada no bolso! Essa é uma coisa que foi criada depois, ou que
criaram para você, ou seja, essa ideia de que você precisa de tudo
isso para ser feliz. Se você criou o problema, você é maior do que

ele. Você veio ANTES do problema, logo, tem o poder de mudar
as coisas. Eu costumo chamar isso de fatores externos. O nome já

diz: fatores externos, estão lá fora. O que está lá fora não pode ser
maior do que você.

28
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Antes que você seja mais um a me chamar de doido, quero

deixar claro que não acredito que você seja tão grande a ponto
de não ter nenhum tipo de abalo. É claro que as coisas acon-

tecem e a gente se abala, fica triste. Ninguém aqui é robô, nem
mesmo aquele Rufininho de 7 anos que era feliz no lixão. Con-

tudo, o abalo não pode ser maior do que você. Você precisa ser

suficientemente grande para que esse abalo, essa fase ou falta de
sustentabilidade não se tornem maiores do que o ser humano
que você é. Não é possível que você tenha um preço. Se você

se deixar abalar tanto por causa da parte material, significa que
você tem preço. E eu acho que não é possível que você se deixe

por um preço. Você precisa valer mais do que tudo que está a sua
volta em nível material.

Você só conseguirá ser feliz se tiver determinada quantia na

conta? Se morar numa casa específica? Se sair para comer fora?
Você tem um valor que o compra, então? Acho que ninguém

gosta de ter preço, mas as pessoas passam a ter quando são en-

sinadas que suas vidas valem isso, à medida que acham que são
dependentes daquele valor, daquele jeito de viver. Se você tem
um preço, fica fácil demais ser derrubado, afinal, é só aparecer um

cara mais rico que compre seus valores e deixe só o sentimento
de vazio no lugar.

Eu lembro que em 2016 o país ficou chocado com aquele pai

que matou a família toda, a mulher e os dois filhos, em um con-

domínio da Barra da Tijuca, um dos bairros mais caros do Rio de
29
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Janeiro, e depois se matou.5 Esse homem deixou um bilhete dizen-

do que ia fazer aquilo porque estava percebendo que seria mandado
embora, que não era mais tão importante na empresa e que não
teria recursos para manter a família. E, diante da possibilidade de
ficar sem dinheiro para manter a família, era melhor terminar com

tudo. Veja o tamanho da inversão de valores: o dinheiro para sustentar a família valia mais do que a família em si. Valia mais do que

a união entre as pessoas, do que a mulher dele, que com certeza tentaria ajudar se soubesse da situação, valia mais do que os filhos, que

gostavam mais do pai do que de estudar em uma escola particular.
A loucura da sociedade chegou a um ponto tão grande que criou
um assassino que acreditava que seu emprego valia mais que a sua

vida e a vida dos filhos e da mulher que amava. Ele tinha preço, mas
não precisava ter, pois não nasceu assim. Havia coisas mais preciosas naquele apartamento da Barra do que os carros e os móveis.

Agora você deve se perguntar quantas vezes já se sentiu dessa

forma, desmerecedor de viver simplesmente por estar na pior. Seu

sucesso financeiro vale mais do que a sua vida ou o amor da sua
família?

A falta de esperança
Hoje o que mais vejo nas mensagens que recebo pelas redes

sociais e ao dar palestras é que as pessoas estão sem esperança,
5. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/em-carta-homem-que-matou-familia-diz-que-estava-sem-recursos-20010349>. Acesso em: 27 mar. 2018.
30

OPoderDaPositividade_miolo.indd 30

11/06/2018 10:30

GERALDO RUFINO

principalmente porque estão
buscando essa esperança no

Volte lá no ponto:

ça, uma coisa que precisa es-

valores?

que está fora delas. A esperan-

quais são seus

tar e ser alimentada dentro de

Não perca sua

você, acaba dependendo de fa-

referência.

tores externos. Os problemas

Você vale mais

que lhe acontecem vieram de-

que tudo isso.

pois de você. Você nasceu primeiro e é muito maior do que

tudo isso. Você já chegou até aqui, construiu coisas e se formou

como ser humano. Se está deixando de ter as coisas que conquis-

tou, você continua existindo, o que significa que pode ganhar de
novo a qualquer momento, é só se dedicar. A grande verdade é

que os valores materiais são a única coisa que você consegue repor. É algo que vai e volta. Você está se deixando levar por uma

fraqueza muito pequena, porque isso você pode consertar. Volte lá
no ponto: quais são seus valores? Não perca sua referência. Você
vale mais que tudo isso.

Depender dos valores externos é terceirizar a responsabili-

dade de criar motivação e esperança. E ela tem de partir de você,
em um gesto de gratidão. Não é possível que você não se motive

com cada dia que começa, pois não tem coisa mais linda do que
ver o Sol nascendo, o dia começando, sentir o ar da manhã, esse
momento do amanhecer é a prova maior de que tudo recomeça.
31
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E uma motivação que você precisa ter é gratidão pela oportu-

nidade de dar continuação à coisa mais sagrada que existe: a vida.

Você tem uma, recebeu esse presente maravilhoso dos seus pais.
Eles podem até ter decepcionado você, mas lhe deram a chance

de estar vivo, de respirar. E as pessoas ficam esperando que o dia
comece e alguém faça alguma coisa por elas, sem enxergar o mi-

lagre que é estarem vivas para poderem mudar o jogo. Esperam
que a economia melhore, que os políticos resolvam a crise, que os
pais as aceitem, que o chefe entenda que existem serviços que elas

não gostam de fazer. No entanto, esse alguém que vai entendê-lo,
aceitá-lo, motivá-lo está dentro de você.

O grande problema é que as pessoas estão vivendo o tempo

todo na expectativa de que alguém vai aparecer de algum lugar e
tomar uma providência que as beneficie, quando na verdade isso
deveria ser atitude e iniciativa de cada um. Então, seria bom para

todos. Não espere que alguém faça por você, mas faça por alguém.
Eu aprendi isso com a minha mãe, que buscava as coisas que so-

bravam da feira, limpava tudo e ainda mandava a gente distribuir
aos vizinhos o que sobrava. Ela era tão pobre e mesmo assim
ajudava os outros, e transmitiu isso para mim. Você precisa dar o

primeiro passo e fazer alguma coisa por alguém, e nunca esperar

que alguém faça por você. E todos nós podemos fazer isso, independentemente da condição social. A sua capacidade de mudar

a vida de outras pessoas não tem nada a ver com as suas posses.
Tanto que os maiores, melhores, mais famosos e mais brilhantes
32
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missionários não tinham recursos. Olha quanto você pode fazer

pelo outro, independentemente da sua condição social; quando

você faz pelo outro, sente-se vivo, e ter consciência da vida não
tem preço.

Este livro existe para que você tenha provas de que a força

espiritual, motriz, mecânica, física, está dentro de você. Quando

você faz algo para alguém, consegue sentir na pele a luz divina

que carrega, simplesmente porque parou de alimentar a própria
loucura. Essa outra pessoa, sem recurso nenhum, desperta você
para aquele conteúdo que já estava aí dentro. Contudo, você também tem esse poder. Alguém fez isso com você e você pode fazer

isso com alguém. Motivar as pessoas ou melhorar a autoestima
delas não têm nada a ver com dinheiro: esses valores estão dentro
de cada um. Você só precisa lembrá-las disso.

Acredito que, quando se fala de fé, nós realmente somos a

semelhança divina, por causa da quantidade de conteúdos dentro de nós, mas muitas pessoas passam pela vida e não conse-

guem ver tudo o que carregam. Têm um saco de ouro nas mãos
e não o utilizam. Estão à espera do outro, aquele que pode fazer
algo por elas. Ora, se o outro pode, elas também podem! Têm

a mesma origem. A mesma estrutura física. A mesma história.
A mesma formação de vida. Você nasceu da mesma maneira, a

espiritualidade está para você à medida que você se transforma.
É igual para todos. E as pessoas acham que o outro tem um

potencial maior, é mais inteligente, tem uma condição m
 elhor
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para poder beneficiá-las. Ao

Não mude

contrário, é você que tem a

de endereço.

condição para beneficiar o

outro. O outro talvez tenha

Mude de atitude.

uma fraqueza que você não

Mude de

tenha. E então a reciprocida-

procedimento.

de começa a acontecer.

Reveja seus

Você acaba absorvendo

valores.

do outro, por consequência,
e copia o que ele tem de me-

lhor do que você. Não fique esperando o outro, faça por você.
Às vezes, as pessoas falam sobre o país. Reclamam. O problema

não é o país: o país é um pedaço de terra com coisas em cima.
Quando você muda de país, muda de espaço físico, mas leva você.
Na realidade, tudo que você poderia imaginar de problemas foi

transportado ao mudar de território, pois seus problemas seguem
você! Aquilo é só um território, se você ocupar aquele local, vai

levar tudo com você. O que tem de valor está dentro de cada um
de nós. Não mude de endereço. Mude de atitude. Mude de procedimento. Reveja seus valores.

O ódio também é uma doença
Vamos pensar no conceito da gratidão desde o primeiro ca-

pítulo, porque, apesar de essa palavra ter se espalhado por aí, o

problema é que o sentimento não se espalhou. O sentimento que
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mais se espalhou entre nós nos últimos anos foi o ódio, e não a
tão famosa gratidão.

Eu vivo dizendo para as pessoas: “Cara, você levantou de ma-

nhã. Depois da gratidão, abra um sorriso!”. Como começar a re-

solver o problema mais grave da sua vida? Com gratidão. Depois

é preciso sorrir para trocar energia, e se abastecer de energias boas.
Isso evita que você tenha qualquer tipo de ressentimento, sentimento negativo, como o ódio. O ódio é um sentimento tão pequeno que você deveria descartá-lo, nem que fosse apenas por inteli-

gência. A maioria das doenças começa com sentimentos negativos

produzidos por nós mesmos. Temos poderes para produzir tudo.
Para que produzir doenças, baixa autoestima, depressão? Isso parte de sentimentos negativos, e o ódio tem tudo a ver com isso. Não

odeie ninguém, mesmo se você estiver coberto de razão. Amar as
pessoas vai fazer bem para você, e é uma atitude inteligente.

Ao despertar o ódio, a sua formação e reação química, cien-

tificamente provada, reage contra você. Por que fazer isso com a

sua vida? Tenha amor, porque o amor é leve, e aquela pessoa que
faz tudo para ser odiada pode ser amada por você, e isso vai deixar
a sua vida melhor. Amar o próximo é leve. Você não se apaixona

por você? Não gosta de você? Isso não lhe faz bem? Repasse isso

para o outro. Isso aumentará o volume de paixão e amor que você

tem por si mesmo. Você vai conseguir disseminar isso para todo

mundo a sua volta e, como consequência, vai conseguir viver em
um mundo melhor.
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Quero deixar você com essa ideia bem firme na cabeça. Tive

quase 60 anos de vida para cair e levantar tantas vezes que aprendi

que quem tem poder e capacidade para construir um mundo me-

lhor somos nós, individualmente. Então, comece agora, por você.
Não precisa ninguém ver. Isso é coisa de sentimento, energia. Não
precisa mostrar, precisa sentir, acreditar e fazer acontecer. É pos-

sível ser feliz, e isso não tem como comprar. Não vamos misturar
valores. Todos nós nascemos com valores suficientes para poder
buscar o que todo mundo briga a vida inteira para conseguir, que
é ser feliz.
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