
Agora é também hora de 
cuidarmos de nossa saúde   
física e mental para que 
tenhamos energia para 
dar força total nas coisas 
essenciais da vida - famí-
lia, trabalho, estudo, - e 
tudo o mais que depende 
exclusivamente de nosso 
esforço e nosso domínio 
da vontade, de nosso foco 
e disciplina.  

Se não agirmos agora com  
sabedoria só nos restará o 
choro, a lamúria, o lamen-
to e o arrependimento. 
Agora é hora de passar do 
plano do choro ao plano 
da ação. 

Pense nisso. Sucesso! 

Passadas as eleições e 
independentemente de 
termos ou não gostado do 
resultado das urnas, o que 
temos que fazer agora é 
dar foco total  em nossa 
vida concreta, em nossa 
família, em nossas rela-
ções de amizade, na pro-
dução, na produtividade, 
na qualidade, em nossos 
clientes e fornecedores, 
enfim, na nossa vida con-
creta e real e da qual de-
pendemos para ganhar o 
nosso pão. 

Agora é hora de deixar de 
lado ressentimentos cau-
sados pelo embate das 
paixões políticas e focar 
no trabalho e na vida real. 

Estamos entrando em no-
vembro e nestes dois últi-
mos meses do ano temos 
que fazer um grande es-
forço para recobrar os 
resultados que ficaram 
comprometidos por um 
ano conturbado e cheio 
de eventos extraordiná-
rios como o que tivemos. 

A partir de agora é preci-
so ter a cabeça no lugar e 
juntar todas as nossas 
energias para conquistar 
e manter clientes através 
de um atendimento exce-
lente, de uma extrema 
preocupação com a quali-
dade, com total respeito 
às normas de segurança 
no trabalho. 

PENSE NISSO: 

• Muitas coisas em 
nossa vida estão fora 
de nosso controle. 
Agora é hora de 
cuidarmos de tudo o 
que depende de nós 
e de nossa capacida-
de; 

• Não podemos viver 
olhando pelo retro-
visor. Temos que 
fazer um esforço de 
olhar à frente, seguir 
adiante, pois as 
oportunidades esta-
rão sempre no pre-
sente e no futuro e 
não no passado que 
já se foi; 

• Os meses de novem-
bro e dezembro 
geralmente são 
positivos . Não po-
demos perder as 
oportunidades que 
eles oferecem para 
quase todos os seto-
res da economia.  

• Temos que fazer um 
grande esforço de 
união entre os seto-
res e departamentos 
de nossa empresa 
para que nenhuma 
oportunidade seja 
perdida e nenhum 
momento de congra-
çamento seja des-
perdiçado. 

• A hora é agora! 
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