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            Eleita a sua Nova Direção, pela Assembleia Geral do IPLEMG de 30 de 
março, duas vertentes para o trabalho se mostraram essenciais e prioritárias.

 A Construção da Sede própria,  compreendida na Operação Urbana 
da Assembleia Legislativa em razão da Lei nº 9679, de Belo Horizonte, está per-
mitindo projetar um prédio do mais alto nível na região de maior valorização 
da Capital, onde se concentram  instituições dos três poderes, como a Justiça 
Federal, o Legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público e estruturas da mais 
alta hierarquia, bem como a liderança econômica e financeira do país, represen-
tada pelo setor bancário, como o Banco Central, o do Brasil, a Caixa Econômica 
Federal, e grandes bancos, ao lado de empresas de projeção internacional.

 É este o trabalho que desenvolvemos no momento, com a Universidade 
Federal de Minas Gerais, por sua Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, 
compreendendo seus  demais institutos e especialmente a Escola de Arquitetura 
da UFMG, à qual está delegada a condução do projeto, em que serão utilizadas 
as mais recentes técnicas quanto aos requisitos de sustentabilidade, com a ado-
ção dos mais modernos métodos e produtos, resultantes de trabalhos e pesqui-
sas nos mais destacados centros especializados mundiais.

 Mantemos com a liderança do projeto, entregue ao Diretor da Escola 
de Arquitetura da UFMG, professor Flávio Carsalade, contatos permanentes e 
através da nossa Comissão de Acompanhamento, a fim de que tenhamos uma 
visão constante dos trabalhos de modo a atender às nossas necessidades especí-
ficas, como também às futuras destinações que permitam ao IPLEMG rentabili-
dade e resultado econômico, fatores essenciais à Instituição.

 Outra prioridade da direção, exposta na Assembleia Geral referida, é a 
de dar continuidade à ação pioneira que estamos realizando e que consiste na 
integração dos nossos Segurados - aí entendidas destacadamente suas depen-
dentes – nas atividades que estamos realizando na parte física e social com o 
Programa “Sol na Janela”.

 Sabemos que a dificuldade maior é o contato, a participação efetiva, a 
presença permanente dos segurados e seguradas não residentes na Capital nos 
programas que estamos realizando, cujo sucesso e entusiasmo queremos esten-
der a todos.

 O informativo “Janela do IPLEMG” tem sido um elo e a nossa presença 
junto aos que estão separados pela distância, mas a sua importância no trabalho 
de integração da nossa “família”, tem sido visível, pelo que temos recebido de 
cartas, telegramas, telefonemas, e-mails e pessoalmente.

  No entanto, com o apoio e o interesse indispensável, queremos inten-
sificar a integração e, para tal, pedimos encarecidamente a colaboração especial-
mente das nossas leitoras e leitores.

Estamos-lhes enviando um questionário-pesquisa, solicitando o empenho de sua 
resposta e também ideias e colaborações, que gostaríamos de publicá-las e as 
divulgar.

 Acreditamos e sabemos que se fortalecerá com a participação dos que 
estão distantes fisicamente, mas presentes e vivos na nossa memória e no nosso 
coração, a indispensável identificação e confraternização da “família IPLEMG”.

 Enviamos, pois, a pesquisa, que se distribui pelo questionário e, ao 
final, renovo o nosso pedido de indispensáveis colaborações e sugestões.
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Dicas cuLtuRais

FaLe conosco
Escreva pra gente! Diga o que 
achou dos temas escolhidos e 
conte o que mais gostaria de ler 
aqui. Com suas sugestões, o jor-
nal vai ficar ainda melhor. Ele é 
mais um canal de relacionamen-
to e interatividade com você. 
Participe!
e-mail:  iplemg@almg.gov.br
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EXPEDIENTE

“aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca 
tem medo e nunca se arrepende.” Leonardo da Vinci

Se você chorou e 
riu ao mesmo tem-
po com o livro ou o 
filme Divã, prepare-
se para mergulhar 
na obra da escritora 
gaúcha Martha Me-

deiros. Esta coletânea reúne cinco 
títulos da autora: Trem bala, Non 
Stop, Montanha Russa, Coisas da 
Vida e Cartas Extraviadas.

Em  crônicas e poesias, ela voa a 
um palmo do cotidiano. Distancia 
suficiente para flagrar as “neuras” 
e os anseios das mulheres e dos 
homens contemporâneos, os de-
safios impostos pelo amor, o en-
velhecer,  a ânsia consumista e o 
desejo de nutrir relações robustas 
e duradouras.

Caixa Martha Medeiros – Crônicas 
e Poemas, L&PM Editores, R$70,00

olhar 
sensível

espaço tim / uFmG do 
conhecimento 
O espaço de divulgação e fruição 
científica ocupa o antigo prédio da 
Reitoria da Universidade do Estado 
de Minas Gerais (Uemg), na Praça 
da Liberdade. O prédio de cinco 
andares abriga um planetário de 
última geração (único em Minas), 
observatório astronômico e um 
conjunto de exposições temáticas 
interativas que abordam assuntos 
como o universo, a vida na Terra, 
o meio ambiente e os processos 
humanos de simbolização e trocas 
sociais, com cenários interativos e 
muita tecnologia. 
Obs: Horário de funcionamento: de 
terça a domingo, das 12h às 17h. 
End: Praça da Liberdade, s/n  
Tel: (31) 3409-8350 

palestra sobre oftalmologia

No dia 30 de junho, quinta-feira às 
14:30hs, será realizada uma palestra 
informativa cujo tema será: Principais 
doenças oculares. Saibam quais as 
alterações comuns ao envelhecimento 
e o que podemos fazer para cuidarmos 
bem dos nossos olhos. Participe e tire 
suas dúvidas! Mais informações na 
recepção do IPLEMG ou pelo telefone.
Data e horário: 30 de junho (quinta 
feira) às 14:30hs
Local: Sala Leão Borges – Sede do 
IPLEMG – 5° andar
Tema: Principais Doenças Oculares
Palestrante: Médico Oftalmologista 
Dr. Ricardo Augusto Salum
Confirme sua presença pelo telefone 
3291 1944 ou pessoalmente.

tReine sua memÓRia 
suDoKu

Para as pessoas de mais de 50 anos, 
o exercício é uma espécie de droga 
milagrosa que fomenta a atividade 
cerebral, reforça a memória e atrasa a 
perda de agilidade mental.
As palavras cruzadas e outros exercí-
cios que estimulam a atividade men-
tal, como o jogo “Sudoku”, melhoram 
a memória e podem ajudar a manter 
o cérebro 14 anos mais jovem nas pes-
soas idosas. A idéia é exercitar o cére-
bro e fazê-lo voltar a funcionar como 
na juventude. Abaixo colocamos um 
jogo de Sudoku para você. Experimen-
te! Os jogos apresentam níveis de di-
ficuldade (fácil, médio, difícil) este que 
colocamos é dificuldade média, você 
pode ajustar o treino ao seu nível de 
dificuldade e ir se aperfeiçoando. Bom 
treino!

como jogar o sudoku.
É jogado numa malha de 9x9 qua-
drados, dividida em sub-malhas de 
3x3 quadrados, chamada “quadran-
tes”:
Inicia com alguns dos quadrados já 
preenchidos com números.
O objetivo do Sudoku é preencher 
os quadrados vazios com números 
entre 1 e 9 (apenas um numero em 
cada quadrado) de acordo com o 
seguinte:
Um numero pode aparecer apenas 
uma vez na linha, na coluna, e em 
cada quadrante:
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Depoimento

Dicas De saúDe

O alfacaroteno, presente nos 
vegetais de cor laranja, ama-
relo-escuro e verde, como: 
abóbora, batata doce e bró-
colis, tem se mostrado muito 
mais interessante para a saú-
de que seu primo famoso, o 
beta. O carotenoide é até dez 
vezes mais potente que o be-
tacaroteno no combate a cé-
lulas defeituosas, precursoras 
de tumores. As pessoas com 
maior quantidade de alfaca-
roteno no sangue tem risco 
menor de morrer por diversas 
causas, entre elas as doenças 
cardíacas e o câncer. O poder 
de prolongar a vida se deve 
à sua ação antioxidante, que 
previne a mutação genética 
e o envelhecimento antes da 
hora.

Diferentemente do betaca-
roteno, o alfa não costuma 
ser incluído em suplementos 
alimentares. Por isso, o único 
modo de consumi-lo é na co-
mida. 

REVISTA SAÚDE ABRIL 2011

alfacaroteno para 
viver mais

nesta edição do Janela entre-
vistamos nossa pensionista 
maria emília mitre Haddad. ela 
batalhou nos estudos depois de 
constituir família e hoje advoga 
há mais de 20 anos. preza por 
uma vida saudável e esbanja 
bom humor. Freqüenta a sede 
do ipLemG participando do 
programa sol na Janela, onde 
realiza atividade física. Veja o 
que maria emília compartilha 
de sua experiência de vida co-
nosco.

Você está sempre de alto astral. 
Qual a receita para manter o bom 
humor?
 Ouço, desde sempre, que tenho bom 
temperamento, que esbanjo alegria, 
que aceito bem os percalços do dia 
a dia e que trago leveza para quem  
convive  comigo. Se isso é o que as 
pessoas notam e dizem, realmente é 
meu estado natural de ser, o que me 
deixa muito feliz. A verdade é que gos-
to de gente, gosto de conversar e de 
fazer amigos, gosto de ter alegria no 
meu viver. Essa é a receita.

O que você faz para manter a boa 
forma e a sua saúde?
Sempre cuidei  da  minha saúde, con-
forme vou aprendendo  a lidar  com   
os limites  do meu corpo. Da atividade  
física  e  alimentação saudável, não  
abro mão. Nunca fumei e não sou 
adepta  de  bebida  alcoólica. Tento 
não deixar problemas e dissabores me 
tirarem o sono.  Imagino que  essa  
seja uma  boa forma  de manter  a 
saúde.

Você se formou em direito após 
constituir família. O que levou 
você a tomar esta decisão? Como 
foi retomar os estudos?
Retomei os estudos como preparação  
para  minha  aposentadoria. Como 
não  tive  oportunidade  de  cursar  a 
faculdade  quando  jovem, busquei  
realizar  esse  sonho quando foi possí-
vel.  Eu pretendia ter uma nova  ativi-
dade  e pensei logo no curso superior, 
apesar  das  dificuldades. Encarar um 
vestibular aos 45 anos  foi um enorme 
desafio. Hoje, não me arrependo!.

Como foi conciliar família e estu-
dos?
Não foi fácil. Os filhos eram adoles-
centes e nem sempre eu tinha o tem-
po necessário para  cumprir  com  as  
tarefas  de  estudante. Dividia meu  
tempo entre  a  escola  e  a família. 
Às vezes sinto certa culpa, pelas mi-
nhas  ausências  em  casa,   para  ir  
pra  faculdade . Mas o resultado de 
tanto esforço foi muito  positivo  para  
toda  a família.

Você atua na área de direito ho-
moafetivo. Por que escolheu esta 
área de atuação?
Na verdade não foi uma escolha  mi-
nha. Iniciei esse trabalho para atender 
a um casal de  amigos, que  já viviam  
juntos  há  mais  de  15 anos. Na épo-
ca, eram raras na justiça reivindicações  
dessa  natureza. A repercussão da 
ação foi grande, proposta na Justiça 
Federal, tendo em vista sua precedên-
cia. A partir desse precedente, com 
certeza a justiça mineira passou  a ver  
os casos semelhantes com um  novo 
olhar, mais  avançado, mais moderno, 
menos  preconceituoso. 

Gostaria de deixar uma mensa-
gem aos leitores do “Janela do 
IPLEMG”?
Sim. Gostaria de dizer o quanto esse 
convívio com todos os associados  se 
tornou importante pra  mim. O espa-
ço que hoje temos no IPLEMG, é um 
presente nessa fase da minha vida.  É 
só carinho que recebo, desde a gara-
gem, a recepção, da Letícia, dos fun-
cionários, até no delicioso cafezinho, 
servido com atenção e delicadeza. Na 
pessoa do nosso querido Presidente 
agradeço a todos por estar me sentin-
do renovada.

Resposta Sudoku

“Sofremos demais por causa do 
pouco que nos falta e alegramo-
nos pouco com o muito que te-
mos”.                        (Shakespeare)



Saúde e Bem Estar

memÓRia x iDaDe

no fim do mês de abril, tivemos no instituto uma 
palestra cujo tema foi memória. o que mais cha-
mou a atenção foram os equivocados conceitos 
e conhecimentos que as pessoas têm a respeito 
do assunto com os avanços da idade. Desta ma-
neira, na coluna saúde e Bem estar desta edição 
abordaremos conceitos simples que podem fazer 
a diferença no universo da memória. além disso, 
outras informações relevantes como o que fazer 
para ajudar e prevenir a perda de memória serão 
abordados na página seguinte.

Antes de tudo é preciso deixar claro que existem várias me-
mórias: a de longa duração, a memória imediata (eu me 
lembro da pergunta que você acabou de fazer para dar a 
resposta), a memória recente (lembro hoje a recomendação 
que me foi feita ontem), a memória do passado, da infância. 
Em geral, a que mais apresenta comprometimento com o 
passar da idade, independentemente de qualquer doença, 
é a memória para fatos imediatos.  Na fase adulto jovem, 
elas estão associadas mais a um déficit de atenção. A própria 
pessoa afirma que para determinados fins sua memória é óti-
ma, mas que acaba esquecendo coisas menos importantes. 
É um problema seletivo. Quando fazemos testes de memó-
ria nos idosos, comparando-os com os jovens, percebemos 
que os idosos de boa memória usam estratégias mneumô-
nicas interessantes: anotam os compromissos daquele dia: 
contas a pagar, compras a fazer, etc; estabelecem relações 
que facilitam guardar determinados eventos. Por exemplo, 
se conhecem uma pessoa chamada Wilson, relacionam esse 
nome com o de um tio avô que tinha um nome parecido e 
não se esquecem mais dele. O jovem, por acreditar que sua 
memória é infalível, não usa essas regras mneumônicas e se 
esquece do que deveria fazer. Depois, reclama que está fican-
do velho, o que é absolutamente inverídico. 

Sem dúvida, o armazenamento das informações é cumulati-
vo. O acúmulo de informações armazenadas no cérebro aos 
50 anos e bem menor que o acervo de um cérebro de 20 
anos. Como há menos espaço, a memória precisa ser seleti-
va. Por isso, a nova informação só passa para seu patrimônio 
se for realmente muito importante. Caso contrário, ou terá 
uso imediato ou será apagada. 

No entanto, a perda progressiva da memória resulta de 
uma doença como qualquer outra que pode acometer 
os indivíduos com idade mais avançada, uma vez que 
raramente se manifesta antes dos 60 anos. Antiga-
mente era conhecida como esclerose cerebral – “ah, 
fulano está esclerosado” -, mas hoje existe o consenso 
de denominar de demência (termo que nada tem a 
ver com loucura), a perda da capacidade de raciocínio 
advinda de uma doença, e a mais comum no nosso 
meio é a Doença de Alzheimer. Infelizmente ainda não 
conhecemos exatamente os mecanismos pelos quais se de-
senvolve. O fato de existir um caso na família não significa 
que todos vão ter o mesmo destino. Em contra partida, se 
desconhecemos as causas exatas dessa enfermidade, sabe-
mos que existem fatores de proteção e fatores de agressão. 
Nem todas as pessoas que envelhecem terão esse tipo de 
acometimento.

 Hoje sabemos que quanto mais desenvolvida for a 
atividade mental e intelectual, não necessariamente 
a escolaridade, quanto mais o indivíduo usou seu cé-
rebro, quanto mais exercícios mentais fez, menor a 
probabilidade de desenvolver demência. E, se desen-
volver, será postergado o início da doença. Portanto, a lei de 
uso e desuso funciona neste aspecto. Qualquer pessoa que 
não exercitar seu cérebro, o mínimo possível, vai desenvolver 
algum tipo de demência com o avanço da idade. 

Por outro lado, doenças sistêmicas que acometem o 
organismo como um todo, são agravantes das do-
enças mentais. Por exemplo: diabetes e hipertensão 
mal controlados, depressão, alcoolismo, tabagismo 
e, especialmente, as doenças vasculares cerebrais são 
fatores agressores ou de risco para doenças mentais. 
Não podemos esquecer que o efeito colateral dos me-
dicamentos e a interação entre estas drogas também 
podem agredir a memória. Desta maneira, é importante 
conversar com seu médico antes de tomar qualquer medica-
mento novo. Além disso, verifique se os esquecimentos não 
estão relacionados com as doenças citadas acima, pois, se 
estiver, tratando uma depressão, por exemplo, pode-se re-
solver um quadro demencial.

Não há segredo. O caminho a seguir para evitar que nos tor-
nemos pessoas mentalmente limitadas no futuro é cuidar da 
saúde continuamente, evitar que doenças crônicas permane-
çam sem controle e, acima de tudo, dar ao cérebro razões 
e motivos para estar constantemente funcionando, mesmo 
depois do término das atividades profissionais. Novas ta-
refas, novas vivências, novos projetos são sempre 
bem-vindos quando se trata de preservar a atividade 
cerebral. 

Leticia Maciel Pizzato

Fisioterapeuta e Coordenadora do Programa de Reabilitação e Qua-
lidade de Vida – Sol na Janela – IPLEMG.



Saúde e Bem Estar

Não apenas a leitura, mas simples passatempos como a monta-
gem de quebra-cabeças ou a prática de palavras cruzadas são 
atividades capazes de proteger o cérebro. Vários trabalhos 
demonstram que assistir à televisão está associado ao 
efeito contrário: aumenta a probabilidade de Alzheimer. 
Num inquérito conduzido entre 135 portadores da doença, 
comparados a 331 de seus familiares saudáveis, cada hora diá-
ria adicional diante da TV multiplicou o risco de Alzheimer por 
1,3. Mudar a rotina, escrever sobre o seu dia ou capítulo de li-
vro ou novela, utilizar agendas para os compromissos, aprender 
uma nova atividade, mudar a rotina (caminho para casa, sentar 
em outro lugar na mesa, etc), são estratégias para estimular o 
cérebro. 

A Universidade da Terceira Idade é um grande exemplo. A 
maioria da nossa população com mais de 60 anos jamais teve 
a chance de freqüentar uma universidade, mas elas estão aí, 
assim como estão os Grupos de Terceira Idade e os Centros de 
Convivência. Nesses locais, o indivíduo exercerá funções que 
provavelmente nunca teve oportunidade de fazê-lo. Muitas 
pessoas procuram a Universidade da Terceira Idade para serem 
alfabetizadas. Outras para fazer o curso de Geografia ou Histó-
ria da Arte com o qual sempre sonharam, uma atividade lúdica 
ou uma atividade profissionalizante. Todas saem de lá com duas 
certezas adquiridas. Primeira: percebem que podem aprender. 
Aquilo que aparentava ser um período de decadência em suas 
vidas, na verdade não é. Segunda: passam a ver o universo de 
maneira diferente. O ângulo de visão que era fechado abre-se 
para um mundo novo. 
No entanto, nem só do intelecto vive o cérebro: o exer-
cício físico também é capaz de torná-lo mais resistente. 
Anos atrás, uma avaliação dos resultados obtidos em 18 pes-
quisas (meta-análise) envolvendo mulheres e homens de 55 a 
80 anos demonstrou que a vida sedentária aumenta o risco 
de demência. 

Desde então, surgiram vários estudos sobre o tema. Os mais im-
portantes foram realizados na Universidade da Califórnia, com 
cerca de 6.000 mulheres com mais de 65 anos, em Harvard, 
com mais de 18 mil mulheres, e na Universidade Johns Hopkins, 
com mais de 3.000 participantes de ambos os sexos. Os resul-
tados são inequívocos: quanto maior o tempo gasto em 
atividades físicas, como andar (principalmente), mais 
lento o declínio da capacidade cognitiva. Trabalhos experi-
mentais confirmam essa conclusão: o exercício físico melho-
ra o fluxo sangüíneo cerebral através da formação de 
novos capilares no córtex (área essencial para a cogni-
ção) e induz a produção de proteínas que estimulam o 
crescimento e favorecem a formação de novas conexões 
entre os neurônios. 

 Impossível ter certeza, mas vale a pena acreditar na idéia de 
que, através de estímulos intelectuais e da atividade física, 
será possível preservar, na idade avançada, a experiên-
cia e as habilidades cognitivas acumuladas com tanto 
esforço no decorrer da vida.

como estimular a memória?

Exercício 1 – Diga em voz alta quais são as cores em que 
cada palavra está pintada - mas tome cuidado para não dizer 
a palavra! Exemplo: se a palavra “preto” está em azul, diga 
“azul”.

Exercício 2 – Os exercícios de subtração ajudarão a manter a 
mente focada toda vez que você precisar.

Exercício 3 – No quadro abaixo há muitos símbolos diferentes 
que se repetem. Você deve contar quantas vezes cada imagem 
destacada logo abaixo do quadro aparecem. Detalhe: use 
apenas 30 segundos para contar cada uma!

Leticia Maciel Pizzato
Fisioterapeuta e Coordenadora do Programa de Reabilitação e Qualida-
de de Vida – Sol na Janela – IPLEMG.

Resposta Exercício 3:

estímulos intelectuais e atividade física Vamos praticar! Abaixo temos três exemplos de exercícios que 
servem para despertar o cérebro, experimente e deixe seu cére-
bro sempre ativo.



Comportamento

Cada um trilha 
seu próprio 

caminho. 
No entanto, 

muitas 
vezes, nos 

questionamos 
em estar no 

caminho certo 
ou errado. 

Esta matéria 
traz uma 

reflexão sobre 
este assunto, 

vale a pena 
refletir.

manual de conservar caminhos

1. o caminho começa em uma encruzilhada. Ali você 
pode parar e pensar em que direção seguir. Mas não fique 
muito tempo pensando, ou jamais sairá do lugar. Faça a 
clássica de Castaneda: qual destes caminhos tem um cora-
ção? Reflita bastante sobre as escolhas que estão adiante, 
mas uma vez dado o primeiro passo, esqueça definitiva-
mente a encruzilhada, ou sempre ficará sendo torturado 
pela inútil pergunta: “será que escolhi o caminho certo?” 
Se você escutou seu coração antes de fazer o primeiro 
movimento, você escolheu o caminho certo.

2. o caminho não dura para sempre. É uma benção 
percorrê-lo durante algum tempo, mas um dia ele irá 
terminar, portanto esteja sempre pronto para despedir-se a 
qualquer momento. Por mais que você fique deslumbrado 
por certas paisagens, ou assustado com algumas partes 
onde é necessário muito esforço para seguir adiante, não 
se apegue a nada. Nem às horas de euforia, nem aos 
intermináveis dias onde tudo parece difícil, e o progresso é 
lento. Cedo ou tarde um anjo virá, e sua jornada chega ao 
final, não esqueça.

3. Honre seu caminho. Foi sua escolha, sua decisão, e 
na medida que você respeita o chão onde pisa, também 
este chão passa a respeitar seus pés. Faça sempre o que for 
melhor para conservar e manter seu caminho, e ele fará o 
mesmo por você.

4. esteja bem equipado. Leve um ancinho, uma pá, um 
canivete. Entenda que para as folhas secas os canivetes 
são inúteis, e para as ervas muito enraizadas os ancinhos 
são inúteis. Saiba sempre que ferramenta utilizar a cada 
momento. E cuide delas, porque são suas maiores aliadas.

5. o caminho vai para frente e para trás. Às vezes é 
preciso voltar porque foi perdido algo, ou uma mensagem 
que devia ser entregue foi esquecida no seu bolso. Um 
caminho bem cuidado permite que você volte atrás sem 
grandes problemas

6. cuide do caminho, antes de cuidar do que está a 
sua volta: atenção e concentração são fundamen-
tais. Não se deixe distrair pelas folhas secas que estão nas 
margens, ou pela maneira como os outros estão cuidando 
dos seus caminhos. Use sua energia para cuidar e conser-
var o chão que acolhe seus passos.

7. tenha paciência. Às vezes é preciso repetir as mesmas 
tarefas, como arrancar ervas daninhas ou fechar buracos 
que surgiram depois de uma chuva inesperada. Não se 
aborreça com isso, faz parte da viagem. Mesmo cansado, 
mesmo com certas tarefas repetitivas, tenha paciência.

8. os caminhos se cruzam: as pessoas podem dizer 
como está o tempo. Escute os conselhos, tome suas pró-
prias decisões. Só você é responsável pelo caminho que lhe 
foi confiado.

9. a natureza segue suas próprias regras: desta 
maneira, você tem que estar preparado para súbitas 
mudanças do outono, o gelo escorregadio no inverno, as 
tentações das flores na primavera, a sede e as chuvas de 
verão. Em cada uma destas estações, aproveite o que há 
de melhor, e não reclame das suas características.

10. Faça do seu caminho um espelho de si mesmo: 
não se deixe de maneira nenhuma influenciar pela maneira 
como os outros cuidam de seus caminhos. Você tem sua 
alma para escutar, e os pássaros para contar o que sua 
alma está dizendo. Que suas histórias sejam belas e agra-
dem tudo que está a sua volta. Sobretudo, que as histórias 
que sua alma conta durante a jornada sejam refletidas em 
cada segundo de percurso.

11. ame seu caminho: sem isso, nada faz sentido.

                                                                                Paulo Coelho

“Nossos maiores problemas não estão nos obstáculos do caminho, mas na escolha da direção errada”


