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Introdução
Neste livro a trajetória de vida do autor é
abordada de forma a revelar aspectos das vitórias
conquistadas por ele após as batalhas enfrentadas
visando superar as dificuldades surgidas ao longo
da difícil jornada para libertar-se das amarras que o
aprisionava

na

pobreza

absoluta,

vencer

os

obstáculos e tornar-se uma pessoa vitoriosa. Versa
também sobre o sofrimento causado pela doença e
perda do seu pai, bem como da sua carreira
profissional, busca pelo amor e

das alegrias

proporcionadas pelos passatempos preferidos.
Durante

o

período

em

que

esteve

acompanhando o tratamento que seu pai

se

submeteu para tentar recuperar-se das sequelas
causadas

pelos

acidentes vasculares

cerebrais

sofridos, apesar do tormento causado pela doença,
Reinaldo pôde conviver e interagir com ele. Isso
após os anos de distanciamento ocorridos desde a
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época que saiu da casa da família indo para São
Paulo e posteriormente para o Rio de Janeiro lutar
por uma vida melhor. Embora visitasse muito a
família, em razão dos compromissos decorrentes do
trabalho as visitas eram curtas e esporádicas,
limitando

a

convivência

com

os

familiares,

das

atividades

principalmente com o pai.
Para
funcionais

o
do

desenvolvimento
exercício

do

cargo

público

de

procurador federal teve que enfrentar os obstáculos
decorrentes da falta de treinamento profissional,
condições

apropriadas

de

trabalho

e

até

desequilíbrio emocional de magistrado. Apesar
disso tudo, com esforço e determinação conseguiu
superar as dificuldades e construir uma vitoriosa
carreira profissional, atuando com simplicidade,
discrição e observância da legislação vigente na
defesa intransigente do interesse público.
A tarefa mais difícil que encontrou ao longo
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da sua trajetória foi a de buscar pelo amor em uma
alma feminina com quem pudesse partilhar a vida.
Embora não tenha tido a sorte de encontrar o amor
verdadeiro a ponto de sentir-se estremecido pelos
sentimentos
experiências

desse

amor,

afetivas

vivenciou

intensas,

nas

algumas
quais

compartilhou momentos inesquecíveis com pessoas
especiais. Acreditando que enquanto houver vida
haverá esperança e a qualquer momento o amor
poderá surgir.
Com as vitórias obtidas às duras penas,
conquistou a liberdade de ir e vir livremente sem as
amarras

decorrentes

da

falta

de

recursos

financeiros, pois passou a possuir as condições
necessárias para praticar os seus passatempos
favoritos de visitar, conhecer e passear pelos mais
diversos lugares do Brasil e do mundo. Viajou muito
pelo território brasileiro, pela América do Sul,
Europa e até pela África.
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Este livro mostra que pela dedicação à
formação educacional, ao trabalho honrado e à vida
digna é possível

ao ser humano superar as

dificuldades impostas pela pobreza e realizar o seu
sonho de viver melhor, com liberdade para ser e
fazer aquilo que realmente gosta. Passar parte da
vida estudando e trabalhando honestamente pode
ser um pouco difícil, mas a partir do momento que
começa

a

colheita

dos

frutos

pelo

esforço

empreendido passa a ser gratificante e prazeroso,
tornando a jornada vitoriosa.
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