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 Em todo o mundo, a Primavera é a estação que representa a mudança e a esperança.        
O inverno nos deixa mais tristes, encolhidos, pessimistas e cabisbaixos com seus dias curtos e 
longas noites. Agora, nossa visão da vida se torna mais colorida. São inúmeros os estudos que 
mostram a mudança de humor das pessoas na Primavera. 

 Meu pedido a você, leitor,  é que pelo menos por um dia, 
neste início de Primavera você se aliene dos proble-
mas da política, da eco- nomia, da corrupção e 
mesmo de seus pro- blemas pessoais e dê 
toda a atenção à natureza,  às flores 
que começam a brotar, aos pássa-
ros que come- çam a fazer seus 
ninhos, ao sol que muda o tom 
de sua cor.  

 Peço exa- tamente isso: 
que você se dis- tancie, se aliene. 
Não leia jornal; não ligue televi-
são; não ouça notí- cia alguma. Nesse 
dia apenas preste toda a atenção que puder à 
Primavera que se chega e à natureza da qual você 
faz  parte e nem mais se lem- bra disso. 

 Nesse dia volte a “ser humano” e não um  “fazer humano” que vive correndo, se desespe-
rando para fazer mais, consumir mais, aumentar dívidas que o fará correr ainda mais.   

 Aliene-se das coisas para ligar-se a você mesmo e pensar, refletir. Pense nas pessoas que 
ajudaram você. Pense nos seus dons e como você os está usando. Quais seus valores? Quais suas 
prioridades? Para onde está correndo tanto? Onde quer chegar? Com quem quer chegar? Por que 
consome tanto? Como está sua saúde? Como está sua espiritualidade, seu relacionamento com 
seu Deus? Pense em qual legado você vai deixar para este mundo e como será lembrado. Apro-
veite, enfim, esse dia de Primavera para pensar no que está fazendo de sua vida e na vida dos 
que convivem com você.  

 Pense nisso. Sucesso! Feliz Primavera! 
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listagem dos preços. Informe os leito-

res como eles poderão proceder para 

obter mais informações caso desejem. 

Você também pode utilizar este espa-

ço para inserir a programação de 

eventos regulares, tais como café da 

manhã com fornecedores toda pri-

meira terça feira do mês ou uma 

Este artigo pode conter de 175 a 225 

palavras. 

Se o seu boletim informativo for do-

brado e enviado pelo correio, este 

artigo será exibido na parte de trás. 

Portanto, é recomendável inserir um 

texto de fácil leitura. 

Uma sessão de perguntas e respostas 

também é um excelente meio de 

atrair a atenção de seus leitores. Vo-

cê também pode compilar as últimas 

respostas recebidas desde a última 

edição ou organizar respostas genéri-

cas para perguntas comuns sobre 

sua empresa. 

Inclua uma lista com os nomes e fun-

ções dos gerentes da empresa para 

dar um toque pessoal ao boletim in-

formativo. Se for uma empresa pe-

quena, você também poderá mencio-

nar o nome de todos os funcionários. 

Se possuir o preço dos produtos ou 

serviços mais oferecidos, inclua uma 

ação beneficente bimestral. 

Se houver espaço sobrando, inclua 

uma imagem de clip-art ou um ele-

mento gráfico. 

Tel: 55-555-5555 

Fax: 55-555-5555 

Email: nome@example.com 

Slogan ou Lema da Empresa 

Título do Texto da Página Anterior 

Legenda da imagem ou do elemento gráfi-

co. 

Insira um pequeno parágrafo sobre sua organiza-
ção. Ele poderá incluir seus objetivos, sua missão, data em que foi fundada e um pouco de seu histó-
rico. Você também poderá fornecer uma lista dos tipos de produtos, serviços ou programas ofereci-
dos por sua organização, a região abrangida (por exemplo, regiões sul e sudeste do país e uma parte da América Latina), e o perfil de seus clientes e 

membros. 

Informe também um telefone de contato para que seus leitores possam requisitar mais informações. 
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