
O que é felicidade? Pode ser descrito como um 
processo biológico, sendo assim há quatro substân-
cias químicas naturais em nossos corpos geralmente 
definidas como o “quarteto da felicidade”: endorfina, 
serotonina, dopamina e oxitocina. As endorfinas são 
consideradas a morfina do corpo, uma espécie de 
analgésico natural. Como a serotonina flui quando 
você se sente importante, o sentimento de solidão e 
até mesmo a depressão são respostas químicas à sua 
ausência. A dopamina costuma ser descrita como 
responsável por sentimentos como o amor, mas 
também já foi responsabilizada de ser viciante. Daí 
sua descrição como “mediadora do prazer”. Por ser 
relacionada com o desenvolvimento de comporta-
mentos e vícios maternos, a oxitocina é muitas vezes 
apelidada de “hormônio dos vínculos emocionais”. 

Muitas vezes delegamos a terceiros a respon-
sabilidade pela nossa felicidade, ou seja, é como 
se a outra pessoa precisasse ser responsável pela 
nossa “falta de felicidade”. Dessa forma é como se 
delegássemos um poder que é nosso para outras 
pessoas. E assim vamos vivendo muitas vezes sem 
saber lidar com nossas próprias frustrações e dessa 
maneira colocamos a “culpa” pela nossa “falta de fe-
licidade” no namorado (a), cônjuges, sexo, filhos e no 
sentimento de escassez por não ter uma casa, carro, 
faculdade, apartamento, 
enfim, no externo e não 
no nosso mundo interior é 
uma maneira mais fácil de 
obter uma decepção.

Escutei a música Meu 
Abrigo, onde tem esse 
refrão “Você é a razão da 
minha felicidade” e fiquei 
analisando se terceirizar a 
razão da felicidade é algo 
possível, penso que deve-
mos ser a razão da nossa 
própria felicidade, por isso 
invista em você. Busque o 
autoconhecimento, traba-
lhe, estude, leia mais, aju-
de o próximo e seja você 
mesmo, todos os outros já 
existem... 

Evite responsabilizar as 
outras pessoas pela tua 
felicidade. Somos seres 
de luz que estamos nesse 
mundo para aprender com cada experiência que 
vivemos. Ouvi dizer que somos seres espirituais vi-
vendo uma experiência humana, portanto acredite 
mais em você e na sua própria capacidade de me-
lhorar, pois ninguém pode dar ao outro aquilo que 
não tem. E a boca fala do que o coração está cheio, 
portanto transborde amor incondicional por si mes-
mo, pratique o perdão, a gratidão e a transcendência 
desses sentimentos lindos vão iluminar o caminho 
de muitas pessoas!  
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Evite responsabilizar 
as outras pessoas pela 
tua felicidade. Somos 
seres de luz que esta-
mos nesse mundo para 
aprender com cada 
experiência que vive-
mos. Ouvi dizer que 
somos seres espirituais 
vivendo uma experiên-
cia humana, portanto 
acredite mais em você 
e na sua própria capaci-
dade de melhorar, pois 
ninguém pode dar ao 
outro aquilo que não 
tem. 
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PARA FICAR EM DIA

Refim possibilita pagamento de dívidas
com a Prefeitura com desconto

Está em vigor no Muni-
cípio de Vera Cruz o Pro-
grama de Recuperação de 
Créditos Tributários e Não 
Tributários – Refim. A in-
tenção é oportunizar que 
cidadãos vera-cruzenses, 
em dívida com a munici-
palidade, possam ficar em 
dia com a prefeitura. Para 
permitir o pagamento de 
débitos vencidos até 31 de 
dezembro de 2018, o Muni-
cípio cortou valores de juros 
e multas das dívidas.

O Refim foi aprovado 
pelo Legislativo para paga-
mento de impostos, taxas e 
contribuições de melhoria 

ou outras cobranças muni-
cipais que estejam ou não 
ajuizados. Pela lei, os débi-
tos recebem apenas a cor-
reção pelo Índice Geral do 
Preços do Mercado – IGP-M. 
Entretanto, o pagamento 
deve ser realizado em cota 
única. 

Conforme o secretário de 
Planejamento e Finanças, 
Marcos Ivan dos Santos, 
até o momento foram ar-
recadados R$ 211.240,52. 
“Esse dinheiro é utilizado 
de acordo com o tipo de 
imposto. A maior parte vai 
para Educação, Saúde e 
Obras. Mas também é apli-

cado na manutenção geral 
e na prestação de serviços 
públicos”, explica. A dívida 
ativa é de mais de R$ 20,5 
milhões.

Os interessados em aderir 
ao programa devem procu-
rar o Setor de Arrecadação, 
no primeiro pavimento do 
prédio da Administração 
Municipal. Fiscais também 
têm feito contato com os 
contribuintes em dívida 
com o Município, através de 
ligações e do envio de cartas 
de notificação. O prazo final 
para aderir ao Refim e ficar 
isento de multas e juros é 20 
de dezembro de 2019. 


