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Dedico este livro às admiráveis mulheres que, apesar das 

muitas adversidades encontradas no percurso de suas 

trajetórias de vida, persistiram obstinadamente em direção 

à realização dos seus mais valiosos sonhos... Mas também 

para aquelas que tomaram a difícil e corajosa decisão 

de enfrentar a mudança inesperada em seus caminhos, 

seguindo em frente por novos e desconhecidos rumos. 
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