
Keep your coins,
we want change.



Me ei vaja raha,
vajame muutust.



Guarde as suas moedas,
nós queremos

mudança.



Tieniti le monete,
vogliamo il cambiamento.



Let hunger die,
not the hungry.



Lase näljal surra,
mitte näljasel.



Deixe a fome morrer,
não a fome.



Muoia la fame,
non l' affamato.



Health first, then
money.



Tervis ennekõike,
raha hiljem.



Saúde primeiro,
 dinheiro depois.



Prima la salute,
poi i soldi.



Education is key
for freedom.



Haridus on
vabaduse võti.



Educação é a chave
para a liberdade.



L' istruzione é la
chiave per la liberta.



Strenght has no
gender.



Tugevusel puudub
sugu.



A força não tem
género.



La forza non ha
genere.



Life start from the
water.



Elu algab puhtast
veest.



A vida começa na
água.



La vita inizia 
dall' acqua.



Let's go green,
to get our globe clean.



Alustame rohepöödega,
et meie planeet saaks

puhtaks.



Vamos ser verdes,
para deixar o nosso

planeta limpo.



Diventiamo verdi, per
pulire il nostro globo.



Work smarter, 
not harder.



Tööta targalt,
mitte palju.



Trabalhe de forma mais
inteligente, não mais difícil.



Lavora in modo piú
intelligente, non piú

difficile.



A better tomorrow begins
with innovation today.



Parem homne algab
tänastest uuendustest.



Um amanhã melhor comença
com a inovação hoje.



Un domani migliore inizia
con l'innovazione oggi.



Normalize the
difference.



Normaalne on olla
erinev.



Normalize o
diferente.



Normalizza il
diverso.



Unity is strenght.



Ühenduses peitub
jõud.



Unidade é a força.



L' unione é forza.



If you can't reuse it,
refuse it!



Kui toodet ei saa
uuesti kasutada, siis

ära osta!



Se não pode
reutilizar, recuse!



Se non puoi
riutilizzarlo, rifiutalo!



The world is your
home, protect it!



Maailm on sinu
kodu, kaitse seda!



O mundo é sua casa,
proteja-o.



Il mondo é la tua
casa, proteggilo.



Protect our ocean,
to protect our future.



Säästa ookeani,
säästa oma tulevikku.



Proteja o nosso oceano, para
proteger o nosso futuro.



Proteggi il nostro oceano,
per proteggere il futuro.



We are living on
borrowed time.



Elame laenatud
ajast.



Estamos a viver com
tempo emprestado. 



Viviamo in un tempo
preso in prestito.



War is costly,
peace is priceless.



Sõda on kallis, rahu
on hindamatu.



A guerra sai cara, a
paz não tem preço.



La guerra costa caro, la
pace non ha prezzo.



Alone we are a drop,
together we are the ocean.



Üksi oleme me piisk, koos
mõjume ookeanina.



Sozinhos somos uma gota,
juntos somos o oceano.



Soli siamo una goccia, insieme
siamo l' oceano.


