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Fazer ou não fazer algo só depende de
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Albert Einstein
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belíssimo... Pensei em fotografar, mas falei
para mim mesmo:
- Calma, você terá muito tempo pra isso...
Nos 367 dias que se seguiram, o fenômeno não
se repetiu. Algumas oportunidades são únicas.”
Almir Klink
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