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ntegrantes do Além Vest Moda esti-
veram, nos dias 11 e 12 de abril, vi-
sitando a VESTE RIO, feira de moda 
que acontece no Rio de Janeiro.

O Além Vest Moda, juntamente com a 
gerente executiva da ACEAP, Associação 
Comercial e Empresarial de Além Paraíba, 
ficou hospedado no Othon Palace de Co-

pacabana. As integrantes tiveram a opor-
tunidade de fazerem negócios com marcas 
já conhecidas, conhecer novas marcas e 
até mesmo trazer novas ideias para suas 
lojas e eventos do grupo. Parte da viagem, 
como hospedagem e transporte, foi custe-
ada pelo prêmio recebido pelo núcleo da 
CACB, em 2017, quando este foi eleito o 

segundo melhor núcleo setorial do progra-
ma Empreender.

Esse ano, a VEST RIO destinou espaço 
para novos talentos e a moda sustentável 
ficou bastante em evidência, em algumas 
marcas expostas. Em sua quinta edição, a 
feira de negócios e consagrou como a prin-
cipal plataforma de moda do país, unindo 

Salão de Negócios, Outlet com as melhores 
marcas brasileiras, ciclo de palestras, desfi-
les e gastronomia. Para atender à crescente 
procura das marcas e proporcionar ainda 
mais conforto ao público, a quinta edição 
do evento, que apresentou as tendências 
da Primavera-Verão 2018/2019, teve nova-
mente como cenário o Pier Mauá.

A importância de eventos 
culturais para o município

Coluna retirada do blog minhaalem.wordpress, escrita por
Paula da Silva Esquerdo, mestrando em ciências

econômicas pela Universidade Federal do Espírito Santo

Sempre que são realizados 
eventos na cidade, espe-

cialmente se estes forem cus-
teados pelo Poder Público 
começam a surgir uns ques-
tionamentos pela internet. 
O carnaval, por exemplo é 
massacrado pelos internautas, 
que afirmam que o evento na 
cidade deveria acabar, pois o 
gasto com o evento não com-
pensariam, pelo fato de outras 
áreas (como saúde, educação, 
etc) serem prioritárias para o 
bem-estar da população.

Agora, vamos aos fatos: é 
fácil perceber que o comércio 
da cidade anda com dificulda-
des de sobreviver. É só ir no 
centro em qualquer hora do 
dia e ver a tristeza no rosto 
dos vendedores, o desânimo 
de um dia de trabalho com 
poucas vendas. Isso é o reflexo 
de uma crise administrativa 
que todo o país está passando. 
Consequência: as vendas des-
pencam.

E o que a realização de 

eventos tem a ver com isso?
Desde quando a crise es-

tourou, em 2015, sinto que 
muita gente opta por ficar na 
cidade, no carnaval ou nas fé-
rias e folgas, ao invés de viajar, 
justamente para evitar gastos 
exorbitantes em uma época 
de incerteza. Além disso, mui-
tos turistas vêm pra cidade, 
ou aproveitando para visitar a 
família, ou por gostarem dos 
eventos que vem sendo reali-
zados por aqui - o tradicional 
Carnaval, o Festival Gastro-
nômico, a Festa do Milho, Ex-
posição Agropecuária, entre 
outros. 

Com a cidade cheia de gen-
te, o consumo aumenta tanto 
nos mercados, restaurantes, 
bares, lojas, etc. O comércio, 
no geral, é movimentado. A 
prefeitura também ganha em 
arrecadação de impostos, mais 
precisamente em ISS, que é o 
imposto sobre serviços. Ou 
seja, ganhamos um novo gás 
para seguirmos em frente lu-

tando contra o desânimo 
que a crise nos trouxe. Uma 
observação para a possi-
bilidade do trem turístico 
começar a funcionar, ima-
ginem só a grande transfor-
mação a qual a cidade pas-
saria?!

Enfim, hoje a intenção do 
post foi mostrar “o outro lado 
da moeda”. Mostrar que cada 
evento tem uma finalidade 
muito maior do que apenas 
o entretenimento da popu-
lação. Portanto, é importante 
pensar com clareza antes de 
criticar sem argumentos para 
isso. Então, finalizo esse post 
na contagem regressiva para 
uma das grandes festas do 
ano, o III Festival Gastronô-
mico e Cultural.

ALÉM HAIR PARTICIPA 
DA HAIR BRASIL

O Além Hair, núcleo de salões de be-
leza do programa Empreender, desenvol-
vido pela ACEAP - Associação Comercial 
e Empresarial de Além Paraíba,  e alguns 
convidados estiveram, nos dias 16 e 17 de 
abril, na Hair Brasil, Feira Internacional de 
Beleza, Cabelos e Estética, realizada em 
São Paulo.  A viagem teve participação do 
SEBRAE MG, que custeou parte das des-
pesas do núcleo.  

Juntamente com as profissionais, 
viajaram o técnico regional do SEBRAE 
REGIONAL, Marco Antônio de Mendonça, a ge-
rente e a presidente da ACEAP, respectivamente 
Alina Gomes e Rosa Helena Melo Dutra.

A Hair Brasil está em sua 17o edição e foi re-
alizada no EXPO CENTER NORTE, em São Paulo, 
com stands e oficinas nas áreas de Estética, Make 

Up, Nail, Varejo Negócios, Varejo Show, Profissio-
nal Negócios e  Profissional Show. A edição desse 
ano contou com 570 marcas expositoras. De acor-
do com informações da feira, 40% das visitantes 
são cabeleireiras e o a Além Hair esteve marcando 
presença nesse importante evento de beleza.
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1 Segunda Drogamais (Centro) (3462-4646) - Cidade Alta (3462-5440)

2 Terça Silveira (Porto) (3462-1001)- Drogamais (Vila) (3462-0343)

3 Quarta Nova (3462-1318) - 18 de Julho (3462-4449)

4 Quinta Galeno (3462-4396) - Drogalem (3466-2800)

5 Sexta Ilha (3462-3086) - Bello (3462-7750)

6 Sábado Mineira (Porto) (3462-5195) - Silveira (Vila Laroca) (3466-1394)

7 Domingo Drogaria Popular (Porto) (3462-5016) - Drogamais (São José) (3462-3405)

8 Segunda Mineira (3462-3562) - Oliveira (3462-1370)

9 Terça Drogamais (Centro) (3462-4646) - Cidade Alta (3462-5440)

10 Quarta Silveira (Porto) (3462-1001)- Drogamais (Vila) (3462-0343)

11 Quinta Nova (3462-1318) - 18 de Julho (3462-4449)

12 Sexta Galeno (3462-4396) - Drogalem (3466-2800)

13 Sábado Ilha (3462-3086) - Bello (3462-7750)

14 Domingo Mineira (Porto) (3462-5195) - Silveira (Vila Laroca) (3466-1394)

15 Segunda Drogaria Popular (Porto) (3462-5016) - Drogamais (São José) (3462-3405)

16 Terça Mineira (3462-3562) - Oliveira (3462-1370)

17 Quarta Drogamais (Centro) (3462-4646) - Cidade Alta (3462-5440)

18 Quinta Silveira (Porto) (3462-1001)- Drogamais (Vila) (3462-0343)

19 Sexta Nova (3462-1318) - 18 de Julho (3462-4449)

20 Sábado Galeno (3462-4396) - Drogalem (3466-2800)

21 Domingo Ilha (3462-3086) - Bello (3462-7750)

22 Segunda Mineira (Porto) (3462-5195) - Silveira (Vila Laroca) (3466-1394)

23 Terça Drogaria Popular (Porto) (3462-5016) - Drogamais (São José) (3462-3405)

24 Quarta Mineira (3462-3562) - Oliveira (3462-1370)

25 Quinta Drogamais (Centro) (3462-4646) - Cidade Alta (3462-5440)

26 Sexta Silveira (Porto) (3462-1001)- Drogamais (Vila) (3462-0343)

27 Sábado Nova (3462-1318) - 18 de Julho (3462-4449)

28 Domingo Galeno (3462-4396) - Drogalem (3466-2800)

29 Segunda Ilha (3462-3086) - Bello (3462-7750)

30 Terça Mineira (Porto) (3462-5195) - Silveira (Vila Laroca) (3466-1394)

31 Quarta Drogaria Popular (Porto) (3462-5016) - Drogamais (São José) (3462-3405)
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EXPEDIENTE: Folha do Empreendedor, produzido por:
ACEAP - Associação Comercial e Empresarial 

de Além Paraíba
n Tiragem: 2.500 exemplares

n Jornalista Responsável:
Amanda Silveira - MG 13.842

Projeto Gráfi co: Via Color Projetos Gráfi cos
Impressão: Stylo Gráfi ca e Editora

Além Paraíba foi a única cidade mineira a participar 
do Congresso Nacional de Assistência Social

Secretária Municipal de 
Assistência Social, Mônica 
Goldstein, e as servidoras 
municipais, Uiara Rezende 

e Áurea Santos, parti ciparam, em Flo-
rianópolis - SC, do V Congresso Brasi-
leiro de Gestores e Trabalhadores da 
Políti ca da Assistência Social. Além 
Paraíba foi a única cidade de Minas 
Gerais a parti cipar do evento. Segun-
do a Secretária, o congresso foi uma 
grande oportunidade para a obtenção 
de novos conhecimentos dos progra-
mas sociais e também do SUAS - Sis-

tema Único da Assistência Social. Ela 
afi rmou que  a Assistência Social tem 
muitos desafi os pela frente  e o tra-
balho vem sendo feito de forma mais 
efi ciente possível para que os cida-
dãos que se encontrem em qualquer 
ti po de insegurança social tenham o 
amparo necessário, sempre na forma 
da Lei.  O Congresso, em sua quinta 
edição, é um dos mais importantes 
eventos da Assistência Social do país.

Informações do blog ofi cial da 
PMAP, revisadas pela redação da Fo-
lha do Empreendedor.

5A Secretária de Assistência Social, 
Mônica Goldstein, durante o Con-
gresso 

A

Como passar a crise sem dívidas
Um dos refl exos da crise econômica que assola o país é o 

aumento do número de pessoas com o nome sujo, ou seja, 
com restrições ao crédito. Mas com um pouco de atenção 
e cuidado, é possível renegociar dívidas e limpar seu nome 
para recuperar seu crédito e poder voltar a comprar. 

Aqui, em Além Paraíba, uma forma simples de nego-
ciar com o seu credor é procurar o PACE - Posto Avançado 
de Conciliação Extraprocessual, que funciona na ACE AP 
- Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba. O 
processo é simples. Basta ir a unidade do PACE, munido de 
documentos pessoais, o nome e o endereço completo com 
quem pretende se conciliar. O funcionário do setor registra 
a reclamação na hora, marca a audiência, em no máximo 
30 dias, e encaminha carta convite para o reclamado. A uni-
dade funciona de segunda à sexta-feira, das 14:00 às 18:00 
horas.

Algumas dicas podem ajudar você a se organizar e sair 
dessa enroscada de dívidas.

Organize seu orçamento 
e suas dívidas

Organização deve ser a palavra-chave para quem dese-
ja renegociar dívidas. O primeiro passo é colocar no papel 
todas as despesas, sejam elas grandes ou pequenas. Com 
estes dados em uma folha de papel, é possível ver os er-
ros que estão sendo cometi dos, e como organizar melhor a 
vida e fazer o dinheiro render. Separe todas as dívidas, gas-
tos fi xos, excessos e descubra o que pode e deve ser corta-
do neste momento de crise. Organize as dívidas por custos 
e veja quais já podem ser pagas na sua totalidade.

Fique de olho no crédito
Consulte com frequência a situação do seu CPF - Ca-

dastro de Pessoas Físicas -  ou CNPJ - Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas - nos órgãos reguladores, como o 
SPC- Serviço de Proteção ao Crédito, SCPC - Serviço Cen-
tral de Proteção ao Crédito, se for uma dívida no comér-
cio ou Serasa Experian, se for uma dívida com bancos ou 
insti tuições fi nanceiras. São eles que recebem a relação 
de clientes que não honram seus pagamentos e incluem 
essas pessoas em listas que são acionadas por outras em-
presas. Para saber a situação do seu nome, caso você não 
tenha recebido alguma correspondência desses órgãos, 
é possível checar via internet, no site das enti dades ou 
em estabelecimentos comerciais que realizam consultas 
cadastrais, mediante pagamento de taxa.

Saiba renegociar dívidas
As dívidas maiores merecem atenção especial. Procu-

re os credores e converse para chegar a um denominador 
comum, que seja bom para os dois lados. Muitas dívidas 
crescem rapidamente pelo alto valor dos juros cobrados. 
Alguns credores, como bancos ou empresas de varejo cos-
tumam criar feirões de renegociação que podem dar grandes 
descontos para solucionar o problema no menor prazo possí-
vel. Apresente uma proposta de pagamento que mostre que 
você está disposto a pagar o que deve, mas precisa da compre-
ensão do credor pela situação fi nanceira.

Saiba oque fazer se o caso
for à Justiça

Alguns credores levam o caso de não quitação da dívi-
da à Justi ça, gerando uma ação judicial contra o devedor 

Vacinação contra a
gripe já começou

Começou, no 
dia 17 de abril, 
a mobilização 

nacional para a 
vacinação contra a 
gripe.  O Ministé-
rio da Saúde quer 
imunizar mais 
de 54 milhões de 
pessoas. Este ano 
a campanha de 
vacinação contra 
a gripe traz uma novidade.: todos 
os professores de escolas públicas e 
privadas vão poder se vacinar. Além 
dos professores, integram o público-
-alvo da campanha, pessoas a partir 
de 60 anos; crianças de seis meses a 

menores de cinco anos; trabalhadores 
de saúde; povos indígenas; gestantes, 
mulheres que deram a luz nos últi-
mos 45 dias; pessoas privadas de li-
berdade; e os funcionários do sistema 
prisional. 

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Até 22 horas – Maio 2017

Drogamais (Centro) (3462-4646) - Cidade Alta (3462-5440)

Foto: arquivo PMAP

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL INAUGUROU DUAS 
UNIDADES ODONTOLÓGICAS

O Prefeito Municipal de Além 
Paraíba, Miguel Belmiro de Souza 
Júnior, acompanhado da Secretá-
ria Municipal de Saúde, Bethânia 
Reis de Souza Gracioli e da chefe da 
odontologia do município, Dra. Kezi 
Nogueira, inaugurou dois novos con-
sultórios odontológicos em Além 

Paraíba. O primeiro deles na Unida-
de de Saúde  Prefeito Miguel Belmi-
ro de Souza, na Parada Breves. Já o 
segundo foi inaugurado na Rua da 
Mangueira, em Vila Caxias. Este será 
mantida com recursos Municipais, 
não havendo auxílio do Ministério da 
Saúde. 

A Administração entendeu que 
apenas um consultório odontológico 
em Vila Caxias - antigo pronto aten-
dimento -  não seria sufi ciente para a 
população da Cidade Alta. Os consul-
tórios odontológicos já estão em fun-
cionamento, contando inclusive com 
a presença de dentistas e auxiliares de 

consultórios dentários aprovados no 
último concurso público e empossa-
dos pelo 
atual Pre-
feito.

In for-
mações do 
blog ofi cial 

da PMAP, revisadas pela redação da 
Folha do Empreendedor.

5Unidade do PACE, em Além Paraíba

que não pagou os acordos ou não demonstrou vontade de 
quitar, ou seja, não procurou o credor nem negociou. O de-
vedor é noti fi cado por um Ofi cial de Justi ça ou pelo correio. 
Nesse caso, mesmo que a dívida seja regularizada, é preciso 
consti tuir um advogado, que elaborará um documento no 
qual o devedor afi rma que pagou ou renegociou a dívida. O 
fi m do processo não reti ra o nome do SPC, SCPC ou Serasa.

Confi ra se o seu nome foi limpo
Após o pagamento total da dívida ou da primeira parcela 

do acordo feito, a empresa tem até cinco dias úteis para re-
ti rar seu nome da lista de maus pagadores. Se o credor não 
fi zer isso dentro desse prazo, você deve contatá-lo. Se mes-
mo depois de fazer contato o nome não for reti rado, cabe ao 
consumidor entrar com uma ação judicial exigindo a reti ra-
da, que ainda pode render uma ação por danos morais.

Outra forma de ser excluído do cadastro da lista negra 
é deixar a dívida prescrever após cinco anos. Depois deste 
prazo, a dívida não pode ser cobrada, mas você também 
está sujeito ao interesse da empresa ou insti tuição fi nancei-
ra em dar crédito novamente ao cliente.

Evite novas dívidas e faça
um reserva

Com as contas mais organizadas, evite criar novas dívi-
das, uti lizando com cuidado fontes de crédito como o che-
que especial e o cartão de crédito, que devem ser evitadas 
pelo alto valor de suas taxas de juros. Outras formas de 
pagamento podem render descontos melhores, como di-
nheiro ou débito. Tudo depende da negociação feita com 
o lojista ou fornecedor. Uma boa opção é tentar criar re-
servas fi nanceiras para estas eventualidades e emergên-
cias que podem surgir de uma hora para outra. Os econo-
mistas recomendam guardar cerca de 30% da renda para 
emergências, mas você pode começar com valores mais 
modestos, como 10%, e subir o valor conforme a melhoria 
da gestão de seu orçamento.

Polo UNOPAR de Além Paraíba 
realizou colação de grau

O polo da Unopar de Além Paraíba re-
alizou, no dia 24 de março, no Além 
Paraíba Tênis Clube, a colação de 

grau dos formandos 2017, em Admi-
nistração, Ciências Contábeis, Serviço 
Social, Pedagogia, Análise e Desenvol-
vimento de Sistemas, Estética e Imagem 
Social, Gestão Ambiental, Gestão Finan-
ceira, Marketing e Recursos Humanos.

A presidente da ACEAP, Rosa He-
lena Melo Dutra, realizou a outorga do 
grau, pela primeira vez em seu mandato, 
que se iniciou esse ano. A mesa contou 
com a presença de algumas autoridades 
da região e do polo, administrado pela 
ACEAP - Associação Comercial e Em-
presarial de Além Paraíba.

O polo de Além Paraíba vem for-
mando profissionais na cidade e região, 
com um ensino à distância de qualidade, 
que já conta com diversos ex alunos atu-
ando no mercado, inclusive com aprova-
ção em concursos públicos.

Seguem os formandos 2017:

Bacharel em Administração:  
Aline Marques de Andrade Vicchetti
Andréia Aparecida Furtado de Oliveira
Cínthia Héllen de Souza Rodrigues
Daniele Lamim Ferreira
Danielly Tropiano Martins Jasmim
Douglas Borges Faria
Franciele Soares Nunes
Guilherme Silva Serrano
Heleno Santos da Silva
Heliel Felipe Dias de Faria
Juliana Aparecida Pullig de Morais Picoli
Mariana Toledo de Queiroz
Mônica Cristina Furtado de Oliveira
Nathália Ribeiro de Barros
Nilcimara Silva dos Santos
Pedro Henrique da Silva Matos
Roberta Cardoso de Carvalho Paschoal
Tania Regina de Medeiros Lemos

 
 Bacharel em Ciências Contábeis: 
Ana Célia da Silva Araujo Leite
Ana Lucia de Lima
Carlos Eduardo Silveira Santos
Driellen Tropiano Martins
Greice Mara Mattos Filgueiras
Hosana Vieira da Silva
Izael Franque de Assunção
Janailce Muniz de Oliveira Rosa
Josiane Aparecida Guimarães Cerqueira
Leonardo Oliveira Silva
Rodrigo Damião Alves de Souza
Sillas Vieira Blanc 
Suele Claudino Lopes
Thayeny de Araújo Nunes

Bacharel em Serviço Social:                                     
Alessandra Ramos Costa
Ana Cláudia Santiago da Silva
Crystal Costa Corrêa
Débora Guerra de Oliveira Teixeira
Edna Araújo Morais Paschoal
Fernanda Fajardo Noronha Lobo
Janaína Abreu Correa
Larissa de Souza Vitorino
Lucas João dos Santos Silva
Magna Catiane dos Santos
Marcelli Moreira de Souza
Maria de Fátima do Vale
Raianne Rosa Amarante
Rogéria Ferreira Pinto
Vanessa Senhorinho Cunha

Brenda da Silva Benvindo
Caroline da Silva Costa
Cláudia Regina de S. Duarte Bitencourtt
Cosme Francisco Gomes
Cátia Maria Caçador Lopes Lameira
Eliane de Araújo
Elizângela Aparecida  M. Marques
Elsimar de Lima Lamim
Erminia Figueiredo
Gilcimara dos Santos Lino
Gisely de Castro Pereira
Glayse Baltazar de Oliveira
Gleiziane Corveto Nascimento
Janete de Souza Silva
Joana Darc Fabri dos Santos
Lauriane Vicchetti de Carvalho Hebia
Lauriene de Lima Lamim Santos
Letícia Brañas de Melo
Lilian Nunes Furtado Guimarães
Luana Santos da Luz
Marília Fonseca Chaves Ferreira
Mayara Reguini Ferreira
Natália Galo França
Rosemere Aparecida Victório Alves
Simone da Silva Cruz Gomes
Simone Damião Murizini
Vanessa da Silva Mende Satiro
Vanessa de Jesus Almeida
Viviane Rodrigues de A. Wermelinger
Wana Corrêa dos Santos
Wanda Maria  Baganha Furtado Cezar

 
Tecnólogo em  Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas:                                                                                
Kaic Noronha de Oliveira
Ledilson Leonardo Menezes
Ramon Portela Melo
Vinicius Viana Ponte

 
Tecnólogo em Estética e 
Imagem Pessoal: 
Adriana da Silva
Aline dos Anjos Bastos Sales
Ana Lucia Machado Germano
Gabiela Aparecida Vidal Ramos
Gabriela dos Santos Alves
Geiziane Fernanda Valverde de Oliveira
Inêz de Fátima da Consolação Silva Reis
Letícia Ferreira Pereira
Livia Vieira Furtado
Luzia Moura de Oliveira
Marcywlly da Silva Quintas
Maristela da Silva Tassi
Thaiane Braga dos Santos Muniz Xavier

 
Tecnólogo 
em Gestão Ambiental:
Daniel Moraes Calzolari

 
Tecnólogo 
em Gestão Financeira:
Adriana Machado de Araújo
Carla Viana de Araújo

 
Tecnólogo em Marketing:
Sandro Caxias da Silva

  
Tecnólogo em Gestão
de Recursos Humanos:
Caroline Faria de Oliveira
Hiago Gonçalves Mota
Juliana de Abreu Arcanjo

 

 
Licenciatura em Pedagogia: 
Alessandra Oliveira Peres
Bernadete Senra Fernandes

Curso de atendimento
e oficinas criativas

do SEBRAE 
são realizadas na

ACEAP

5 Carmem com os participantes do curso

Foi realizado, de 02 a 05 de abril, na sede da ACEAP - Associação Co-
mercial e Empresarial de Além Paraíba, o Curso de atendimento ao 
cliente do SEBRAE, com a consultora Carmem Rossana. 28 pessoas 

participaram do curso, que abordou as formas de atendimento e as me-
lhores maneiras de atender bem, no pré venda, venda e pós venda de 
produtos e serviços.

Paralelo ao curso, Carmem ministrou diversas oficinas com os temas 
propósito, criatividade, vendas,  liderança e comunicação para os integran-
tes do núcleo Art Além.

Mais uma oportunidade para capacitação dos profissionais locais 
na área de atendimento. Setor importantíssimo para efetuar vendas 
em geral.

5 Carmem com os participantes do curso

5 As oficinas do Art Além
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Tel.: (32) 3466-1500

Como funciona o CADASTRO POSITIVO?
Entenda tudo sobre o Cadastro 

Positivo pelo SCPC Boa Vista.
Mesmo em evidência na pauta 

política e econômica do país, o tema 
Cadastro Positivo ainda é desconhe-
cido ou confuso para muitos brasilei-
ros. Tamanha é a falta de informação 
ou de entendimento acerca dos seus 
reais benefícios, que depois de quase 
seis anos da aprovação da lei que insti-
tuiu sua criação, apenas sete milhões de 
consumidores fazem parte do mesmo. 
É claro, que, além do desconhecimento, 
muito é por conta do processo atual de 
adesão, considerado burocrático. Para 
ajudar a desfazer certos mitos e explici-
tar as principais vantagens do Cadastro 
Positivo, tanto para o consumidor quan-
to para o mercado, a Boa Vista esclarece 
alguns dos questionamentos mais recor-
rentes.

O Cadastro Positivo é um banco de 
dados com informações de pagamento 
de empresas e consumidores?

Verdade! O Cadastro Positivo é um 
banco de dados com informações de pa-
gamento das contas dos consumidores e 
das empresas, para formação de históri-
co de crédito, e está sendo implantado 
com a expectativa de conceder um cré-
dito mais justo, com menor risco, custos 
mais baixos e para beneficiar, principal-

mente, os bons pagadores de baixa renda 
e a população não bancarizada, que não 
possuem acesso ao crédito.

A nova lei sobre o Cadastro Positi-
vo já foi aprovada pelo Senado?

Verdade! A nova lei sobre o Cadas-
tro Positivo, que passará a incluir auto-
maticamente todos os consumidores, 
foi aprovada pela CCJ (Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania) em 
27 de setembro de 2017 e, em menos de 
um mês, em 24 e 25 de outubro de 2017, 
também foi aprovada pelo Senado. Já em 
8 de novembro chegou para análise da 
Câmara dos Deputados em regime de 
urgência, onde se encontra atualmente 
aguardando a votação dos deputados. O 
seu relator é o deputado federal Walter 
Ihoshi (PSD/SP).

Com a aprovação da nova lei, o meu 
nome passa a fazer parte automatica-
mente?

Verdade! Assim que aprovada, a 

nova lei do Cadastro Positivo alterará 
o modelo atual, chamado opt in – no 
qual a adesão é voluntária, ou seja, 
exige a autorização de quem partici-
par – para o modelo opt out – no qual 
todos participam automaticamente e 
quem não quer ter o seu nome incluso, 
tem o direito de pedir sua exclusão.

O Cadastro Positivo prejudica os 
consumidores?

Mito! Com a alteração da lei no opt 
out – no qual todos participam automa-
ticamente e quem não quer, pode pedir 
a sua exclusão – espera-se uma inclu-
são de aproximadamente 120 milhões 
de pessoas no cadastro de informações 
de adimplemento, permitindo a inclu-
são financeira de mais de 20 milhões de 
consumidores que atualmente não têm 
acesso à crédito, pois não têm histórico 
de financiamentos ou empréstimos.

Além disso, esperam-se juros mais 
adequados para cada perfil de consu-
midor, já que informações mais precisas 
permitem uma avaliação mais justa, e a 
prevenção ao superendividamento, pois 
a autoconsulta permitirá ao consumidor 
ver suas dívidas de forma centralizada, 
proporcionando um melhor controle de 
suas finanças pessoais e do uso conscien-
te do crédito.

O Cadastro Positivo permitirá uma 

avaliação mais justa do comportamen-
to de pagamento?

Verdade! Além do benefício da in-
clusão financeira, a mudança na lei é um 
marco para o mercado, pois permitirá 
que os consumidores sejam avaliados 
pelas contas que pagam mensalmente, 
e não apenas pelas contas que deixam 
de pagar e que são incluídas nas bases 
de negativação dos birôs como o SCPC 
(Serviço Central de Proteção ao Crédi-
to). Estas informações permitirão tam-
bém análises mais justas e assertivas, 
identificando com maior precisão o bom 
e o mau pagador, viabilizando a redução 
das taxas de juros.

O consumidor não terá controle de 
suas informações?

Mito! A nova lei do Cadastro Po-
sitivo atende aos requisitos do Código 
de Defesa do Consumidor, no qual o 
cancelamento da adesão por parte do 
consumidor poderá ocorrer a qualquer 
momento. No modelo atual – adesão vo-
luntária – os dados do histórico de crédi-
to como pagamentos de contas e emprés-
timos ficam abertos a todas as pessoas 
que consultam a situação creditícia de 
um consumidor para concessão de cré-
dito (lojas, bancos, financeiras, empresas 
de serviços públicos, etc). Com a nova 
lei, os dados visualizados pelos credores 

serão apenas do score e o detalhamen-
to dos dados deverá ser autorizado pelo 
consumidor junto ao credor, no momen-
to da análise do crédito.

O consumidor não terá privacida-
de sobre as suas informações e dados 
financeiros?

Mito! O consumidor terá total pri-
vacidade sobre as suas informações ban-
cárias, como saldo em conta corrente ou 
poupança; limite e utilização do cartão 
de crédito; volume de investimentos e até 
mesmo relativas à saúde, deslocamentos 
ou interações sociais. Estas informações 
são sigilosas e não fazem parte do Ca-
dastro Positivo.

Quem está negativado não pode fa-
zer parte do Cadastro Positivo?

Mito! Quem está negativado e costu-
ma pagar suas contas em dia é um dos 
mais beneficiados. Isso porque o credor 
pode analisar a sua capacidade de paga-
mento avaliando não somente dívidas 
não pagas, mas também as contas pagas 
em dia, como de água, luz, telefone, fi-
nanciamento imobiliário, entre outras. 
Logo, o credor consegue fazer uma aná-
lise mais justa e individualizada.

Quer saber sobre como fazer adesão 
ao Cadastro Positivo da Boa Vista, aces-
se: https://www.boavistaservicos.com.
br/cadastro-positivo/

6 DICAS para melhorar a 
sua estratégia de 

desenvolvimento empresarial

Tudo o que um bom contador
deve fazer por você

Em tempos de crise, o mercado tem se mostrado difí-
cil para quem não está bem preparado. Para garantir que 
o seu negócio continue a crescer e a se desenvolver ape-
sar das adversidades, é preciso investir constantemente 
em boas práticas empresariais e no estabelecimento de 
estratégias bem informadas.

Por isso, pensando em você, empresário, nossa equi-
pe separou 6 dicas simples e práticas que vão te ajudar a 
melhorar a sua estratégia de desenvolvimento empresa-
rial. A lista, você confere a seguir:
 #1. Conheça o seu público – e o seus concorrentes.

Não é possível vender um produto ou serviço sem ter 
clareza de a quem ele se destina. Conheça o perfil do seu 
público alvo e garanta que a sua equipe também saiba 
para quem está vendendo.

Dados como renda, faixa etária, escolaridade e ou-
tros vão ajudá-lo a direcionar suas ações de marketing, 
garantindo que a identidade da sua marca seja apresen-
tada da forma mais clara e atrativa possível para alcançar 
o seu cliente potencial.

Assegure-se de realizar pesquisas de mercado, para 
conhecer melhor os hábitos e preferências do seu públi-
coFuja do básico: conheça também o que a sua concor-
rência está oferecendo e avalie qual a melhor argumenta-
ção a ser usada no balcão. Evite focar apenas na questão 
de preços: na hora de defender a sua marca, foque na 
qualidade superior do serviço ou produto oferecido.
 #2. Treine a sua equipe. Sempre.

Para o seu cliente, a sua equipe é a cara da empresa. 
Sabe aquele vendedor no balcão, a pessoa que atende 
a ligação e a “tia do café”? Todas elas são a personifica-
ção da sua marca para o cliente. Por isso, treinamento 
constante é essencial para o desenvolvimento da sua 
empresa.

Garanta que sua equipe de venda conheça e seja 
capaz de realizar todos os procedimentos compatíveis 
com as funções delegadas de forma correta e com tran-
quilidade. Instrua sua equipe a receber o cliente sempre 
com um sorriso, de forma simpática, buscando deixá-lo o 
mais à vontade possível. Aproveite as ocasiões de treina-
mento para partilhar com a equipe as metas da empresa, 
bem como a atual situação financeira da mesma. Trans-
parência no trato com os funcionários ajuda a fortalecer 
o espírito de equipe e a manter a motivação do seu time.
#3. Determine procedimentos padronizados.

A padronização das atividades rotineiras da empresa 
colabora para um controle mais efetivo por parte da ge-
rência, além de a longo prazo ser um diferencial na ma-
nutenção da qualidade dos serviços prestados ao cliente. 

A padronização facilita ainda o treinamento de novos 
funcionários, além de otimizar o tempo do gestor.
#4. Estabeleça metas claras e realizáveis.

Trabalhar com metas de curto, médio e longo pra-
zo faz parte do processo de desenvolvimento de uma 
estratégia empresarial. Para uma estratégia de merca-
do de sucesso, é preciso que o gestor tenha na ponta 
do lápis quais são os diferenciais oferecidos pela em-
presa, aquilo que é ofertado pela concorrência, o que 
busca o cliente e quais as áreas da empresa que po-
dem ser melhoradas. Além disso, o gestor precisa ter 
conhecimento dos custos atuais da empresa, acompa-
nhando os investimentos realizados e sua rentabilida-
de. É a partir desse leque de informações, que o gestor 
terá a base necessária para elaborar objetivos gerais 
que atendam às necessidades e à realidade da empre-
sa para, então, estabelecer as metas que conduzirão a 
empresa até lá.
 #5. Invista em estratégias inteligentes de marketing

Vivemos em um tempo de comunicação privilegiada, 
graças à conectividade propiciada pela Internet, e essa 
é uma faceta que precisa ser incluída pela sua empre-
sa em suas estratégias de desenvolvimento. Estabelecer 
e manter um relacionamento com o cliente é essencial 
para garantir a sobrevivência da sua empresa.

Por isso, invista em estratégias de marketing digital 
que permitam à sua empresa alcançar o cliente e apre-
sentar a sua marca na linguagem desse público. Ofereça 
conteúdos de qualidade, que despertem o interesse do 
cliente pela sua marca, e mantenha abertos canais de co-
municação em diversas mídias: redes sociais, blogs, site 
e app próprio, etc.
 #6. Adote uma ferramenta de gestão integrada.

Como o marketing, a gestão de empresas também já 
entrou no século XXI. Não tenha medo de modernizar a 
gestão da sua empresa, investindo em um sistema ERP 
online. As vantagens são muitas, a começar pelo próprio 
fato de um sistema ERP online ser um sistema de gestão 
integrada: isso quer dizer que todas as informações da 
sua empresa serão processadas em um só sistema – des-
de o controle de estoques, sistema de vendas, geração 
de boletos até emissão de notas fiscais.

Sindicato Rural disponibiliza 
cursos em Maio e Junho

O Sindicato Rural de Além 
Paraíba realizará, nos dias 

03 e 04 de maio, o curso de MA-
NUTENÇÃO/OPERAÇÃO DE 
ROÇADEIRAS. Já de 24 a 26 
de maio, será a vez do curso de 

HORTA CASEIRA.
Em junho, o curso oferecido é 

o de MECANIZAÇÃO AGRÍCO-
LA COM IMPLEMENTOS, que 
acontecerá de 25 a 29 de junho.

A idade mínima para todos os 

cursos é de 18 anos e cada turma 
pode ter no máximo 12 partici-
pantes, tendo sempre preferência 
os moradores da Zona Rural. In-
formações no Sindicato Rural ou 
pelo telefone: 32 3462-4622.

FONTE: blog.sage.com.br/o-que-um-bom-contador-faz-pela-sua-empresa/

Todo grande empreendedor precisa de um con-
tador de confiança para prosperar em seus negócios. 
Esse profissional é fundamental na rotina de uma em-
presa, resolvendo vários problemas de gestão e ante-
cipando outros que muitas vezes você nem imagina. 
Mas, afinal, o que um bom contador faz ou precisa 
fazer? 
1. Financiamentos

Para realizar um financiamento, um bom contador 
primeiramente vai avaliar o seu negócio e sugerir me-
didas para você projetar o fluxo de caixa, reduzir custos 
e verificar se há, em primeiro lugar, a necessidade de 
buscar recursos de terceiros.
2. Empréstimos bancários

Assim como nos financiamentos, as instituições 
financeiras realizam uma análise de crédito para verifi-
car se a sua empresa tem a possibilidade de honrar os 
pagamentos. E quem vai correr para comprovar essa 
exigência? O contador, é claro!
3. Enquadramento correto

Escolher o regime de tributação adequado para 
a sua empresa é um dos pontos mais importantes da 
sua estratégia financeira. Para saber o regime mais 
vantajoso, é necessário realizar um planejamento tri-
butário que leva em conta a projeção de faturamento 
e também a definição das atividades na sua empresa 
por meio do código CNAE. Qualquer deslize nisso pode 
acarretar em pagar muito mais impostos sobre o seu 
faturamento, reduzindo o lucro do empreendedor. Um 
bom contador conhece bem as leis e sabe como orien-
tar o empresário a tomar uma decisão mais assertiva.
4. Escrituração Fiscal

Toda empresa possui obrigações principais e aces-
sórias e elas precisam ser cumpridas. Não tem como 
fugir. E, no caso do Brasil, a quantidade de tributos e 
obrigações são bem elevadas. Há uma diversidade de 

declarações e 
compromissos 
que sua em-
presa precisa 
realizar para 
estar em dia 
com a Receita 
Federal. Para 
que tudo isso 
seja entregue 
corretamente 
e dentro do 

prazo, você precisa de um contador extremamente 
disciplinado e profissional. 
5. Prevenção de Multas

Um bom contador sabe os prazos de vencimentos 
estipulados pela lei para as principais obrigações da 
sua empresa. É ele quem vai apresentar as informa-
ções e as guias para você se prevenir de multas, juros 
e demais encargos. É nesse momento que você precisa 
escutar os conselhos dele com sabedoria e ser altamen-
te firme com os colaboradores para adotar práticas que 
não permitirão prejuízos por irregularidades e negligên-
cia. Aliás, um bom contador também vai ajudar a elimi-
nar o risco de você cair na malha fina do Leão.
6. Cálculos relativo aos funcionários

O profissional de contabilidade também é muito 
necessário para atuar em conjunto de departamento 
de recursos humanos. Isso porque ele ajuda no cálculo 
da Folha de Pagamentos para assegurar o cumprimen-
to de dos direitos trabalhistas, cuidando da validação 
dos encargos, horas-extras, adicional noturno, adicio-
nal de periculosidade, comissões, férias, 13º salário, 
etc. Além disso, ele é muito importante nas contrata-
ções e admissões, munindo o empresário ou gestor de 
RH de informações fundamentais para evitar infrações. 
Inclusive, um bom contador também está a par dos 
acordos de convenção coletiva entre os trabalhadores 
e sindicatos patronais.

Lembre-se de que contador é investimento
Assim como em qualquer profissão, certamente 

nem todos os contadores estão capacitados no mesmo 
nível para entender, interpretar e orientar seus clien-
tes. Você precisa tratar um contador como um investi-
mento e não como um gasto. Um bom contador deve 
ter qualidades como pró-atividade para identificar so-
luções legais que permitam reduzir custos fiscais e ge-
renciais da sua empresa. Ele deve ser capaz de ajudar 
no planejamento fiscal e estar se atualizando constan-
temente sobre a legislação brasileira.

Fonte: aulaplus.com.br
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lguns estudos que analisam 
o comportamento das pes-
soas ricas podem te ajudar 
a identificar quais compor-

tamentos que te afastam da riqueza. 
Atitudes tomadas no decorrer do dia 
podem estar te deixando mais longe do 
sonho de se tornar uma pessoa rica. Por 
isso, é importante ter consciência das 
consequências do que você faz.

O grande diferencial das pessoas que 
ficam ricas e das que não se tornam, está 
justamente em descobrir todos os com-
portamentos que as estão afastando de 
alcançar a riqueza. Entenda que tudo o 
que acontece na sua vida é em decor-
rência das escolhas que você fez e os po-
sicionamentos que você assumiu.

Identificando os 
comportamentos que te 

afastam da riqueza
Outra grande diferença entre uma 

pessoa que conseguiu progredir na vida 
e a pessoa que não conseguiu, está no 
modo que essas pessoas lidam com fa-
lhas cometidas. Muito importante sa-
ber corrigir os erros para que eles não 
se repitam e você progrida ao invés de 
regredir. Por esse motivo decidimos te 
ajudar a identificar 13 comportamentos 
que te afastam da riqueza e o que você 
não deve mais fazer para conseguir 
progredir financeiramente. É claro que 
existem outras coisas, como não inves-
tir, não poupar, porém, esses 13 são os 
que escolhemos trazer aqui hoje.
1. Não definir seus propósitos

Infelizmente esse é um comporta-
mento que muitas pessoas possuem, 
de não definir seus objetivos, não deci-
dem aonde querem chegar. Você precisa 
mudar e começar a traçar quais são suas 
metas, além disso, importante também 
é obter um planejamento financeiro, de-
termine quanto você pretende ter inves-
tido e se organize para isso.
1. Desistir facilmente

Algumas pessoas quando decidem 
iniciar algo, se empolgam, são otimis-
tas, porém no primeiro empecilho que 
surge elas não conseguem seguir em 
frente e desistem. Esse é um compor-
tamento inadmissível para quem tem 
como objetivo a riqueza, pessoas bem 
sucedidas não desistem facilmente, 
mas persistem mesmo com inúmeros 
problemas. Talvez esse seja o pior de 
todos os comportamentos que impe-
dem você de alcançar a riqueza, desistir 
ao primeiro sinal de derrota.

A dica é: não desista de seguir até 
alcançar o que você deseja, aprenda 
com seu fracasso e use-o como uma 
alavanca para melhorar e progredir. 
Mude a estratégia, não o objetivo. A 
desistência acontece emocionalmente 
primeiro, depois encontramos motivos 
racionais para aceitá-la. E essa desistên-
cia emocional ocorre por não definir ou 
não saber definir seus propósitos, obje-
tivos e metas financeiras. 
3. Ausência de Determinação

As pessoas que venceram na vida 
financeiramente possuíam o hábito 

de estar decididos, sempre que fosse 
necessário revolver algo eles tomavam 
a frente e sem reclamar, resolviam 
tudo. Quem não consegue vencer fi-
nanceiramente, geralmente tem o hábi-
to de pensar lentamente e mesmo após 
decidir algo, voltam atrás, ou seja, não 
são pessoas seguras, não confiam nelas 
mesmas. Se você não confiar no seu po-
tencial, quem vai confiar?

O grande passo para você chegar ao 
sucesso financeiro, está em você saber 
acreditar na sua capacidade. Seja deter-
minado, decida tudo com certeza, sem 
dúvidas, sem desistências. E lembre-se 
que uma decisão errada pode compro-
meter todas as outras.
4. Ter a mente fechada

Uma dica é nunca ficar preso a um 
pensamento só, você deve enxergar 
novas oportunidades, inovar, imaginar 
novas ideias. Você deve se manter in-
formado sobre todas as atualidades e 
nunca ter medo de ousar. As pessoas 
bem sucedidas pensam diferente.

Por isso, faça coisas diferentes, ex-
ponha suas ideias e valorize outros ti-
pos, mesmo que sejam ideias diferen-
tes das que você imaginou. Manter a 
mente fechada, não gera progresso, 
mas é sim um dos comportamentos 
que te afastam da riqueza.
5. Gastar mais do que 
 você tem

Esse é um comportamento que no 
momento que você pratica você não 
percebe muito os efeitos, mas depois 
que a conta chega você consegue per-
ceber as consequências. Isso causa um 
grande estresse financeiro. A maioria 
das pessoas não economiza e vai além 
disso, pois acumulam dívidas para 
mostrar que vive em um padrão, que 
na verdade não é dela. Ou seja, a tão 
falada “ostentação”.

São pessoas que gastam muito di-
nheiro com coisas que não têm como 
pagar. Esse tipo de comportamento 
afasta totalmente da riqueza. A gran-
de consequência é se endividar e não 
possuir dinheiro para o futuro, e nesses 
casos ao invés da riqueza, o que você 
vai conseguir é a pobreza.
6. Trabalhar com aquilo que
 você odeia

Trabalhar onde você não gosta pode 
diminuir suas chances de ficar rico, 
além de deixar você irritado e muito es-
tressado. Buscar a verdadeira paixão é 
o que todas as pessoas que alcançaram 
a riqueza fizeram. Fazer o que você gos-
ta vai te tonar uma pessoa bem sucedi-
da e com certeza vai te levar até a sua 
sonhada riqueza.

Você só precisa ser inteligente e su-
perar suas habilidades e expectativas. 
Além disso, você ficará mais feliz, ani-
mado com o trabalho e conseguirá ra-
pidamente realizar seus objetivos. Uma 
energia contagiante invade as pessoas 
que praticam aquilo que gostam, dei-
xando também o foco mais certo para 
conseguir superar os erros e as falhas. 

Você conseguirá superar qualquer obs-
táculo que possa aparecer.
7. Conviver com pessoas 
 negativas

A grande maioria das pessoas ricas 
e bem sucedidas possui o hábito de só 
conviver com pessoas otimistas e que 
pensam no sucesso. E elas escolhem 
não conviver com pessoas negativas. 
É extremamente importante que você 
busque estar junto das pessoas talen-
tosas e que te motivem a progredir, 
pensam positivamente dentro e fora do 
ambiente de trabalho.

O otimismo deve ser um dos ingre-
dientes da sua vida. Lembrando sem-
pre que uma parte daquilo que você se 
torna tem a ver com as pessoas com as 
quais você convive. Por isso, mantenha 
ao seu lado as pessoas que você per-
cebe que estão em busca de sucesso e 
que somem isso com você. A riqueza vai 
ao seu encontro.
8. Evitar as críticas

Todo mundo adora receber um 
elogio, mas não sabem se comportar 
quando recebem uma crítica. E muitas 
vezes por medo das críticas, as pesso-
as não buscam um retorno de outras 
pessoas. O que você precisa aprender é 
que receber uma crítica pode ser difícil 
no momento, mas depois você começa 
a entender que pode usa-la a seu favor 
e melhorar para que da próxima vez 
você faça muito melhor.

Outra vantagem é que você pode 
mudar o rumo que você estava levan-
do, e começar a experimentar o novo, o 
inusitado e ir ao encontro da tão sonha-
da riqueza que você deseja.
9. Procrastinação

Outro comportamento comum: dei-
xar tudo para amanhã. Essa é uma falha 
terrível que você pode cometer. Algu-
mas pessoas estão sempre em busca 
do tempo certo para começar algo. Mas 
não espere, porque nunca chegará esse 
tempo certo, justamente porque ele é 
hoje, agora! Quer alcançar sua riqueza? 
Comece hoje mesmo, estude, se dedi-
que e alcance!

O grande segredo é não procrasti-
nar, não deixar para depois! Pois pro-
crastinar te causará um grande pro-
blema, pois sua credibilidade estará 
afetada. Seu trabalho ficará afetado, 
arriscando a qualidade prestada e le-
vando para longe sua riqueza futura.

10. Não cuidar da saúde
Ninguém conseguirá chegar ao auge 

do sucesso se não estiver bem de saúde. 
O que muitos milionários fazem diaria-
mente é exatamente isso, cuidar da saú-
de, praticando algum exercício físico e 
se alimentando corretamente. Cuide do 
seu corpo, porque ele é sua casa e é com 
ele que você vai alcançar seus objetivos, 
mas para isso ele precisa estar saudável.

A partir da falta de cuidado, as coi-
sas ruins podem aparecer, como pen-
samentos negativos, falta de controle, 
impaciência, e os resultados almejados 
não chegarão. Dedique um pouco de 
tempo para isso, não cometa o erro de 
permanecer no comportamento seden-
tário ou sem saúde.
11. Permanecer na sua
 zona de conforto

A busca pela sua riqueza pede que 
você corra riscos, a maioria prefere não 
arriscar e por essa razão não alcançam 
a riqueza. Se misture, tente se adaptar 
a sociedade e saia da zona de conforto.
12. Ser desonesto

Pessoas desonestas conseguem 
vencer na vida em curto prazo, porque 
nada que é errado dura por muito tem-
po. Para você conseguir um sucesso e 
uma riqueza contínua é necessário ter 
a honestidade como uma das suas qua-
lidades. As pessoas que decidem ser 
desonestas jamais alcançarão a rique-
za que desejam, e só conseguirão uma 
perda da reputação, ficando sujos no 
mercado e perdendo grandes chances. 
Lembre-se sempre que a honestidade 
é um dos ingredientes para alcançar a 
sua riqueza.
13. Ter preguiça de estudar

Não é só por um diploma universitá-
rio, é mais que isso. Pessoas de sucesso 
que conseguiram vencer na vida e adqui-
rir uma grande riqueza possuem conhe-
cimento. Poder é para quem tem conhe-
cimento, e você precisa praticar na sua 
vida. Você 
precisa ad-
quirir co-
nhecimen-
to e saber 
o que fazer 
com ele.

O co-
nhecimen-
to deve ser 

sua prioridade, por isso leia bastante, 
tenha sede em estudar, é isso que mui-
tos milionários fazem, eles leem muito. 
Determine alguns assuntos que você 
tem necessidade e interesse em apren-
der e pesquise, estude, tente ser bom 
em qualquer assunto.

Imagine você em uma grande reu-
nião de negócios, você deve ter um co-
nhecimento sobre diversos assuntos para 
não passar batido e ficar calado. Pessoas 
de sucesso discutem qualquer tema.
Diga não a todos os comportamentos 

que te afastam da riqueza
Você chegou até aqui e já têm em 

mente todos os comportamentos que 
você não deve praticar, caso contrário 
comprometerá sua riqueza futura. To-
dos nós sabemos que errar faz parte do 
ser humano, pois ninguém é perfeito, 
mas o que você deve entender é que 
permanecer no erro é tolice e pode pre-
judicar você eternamente.

Aprenda com seus erros e com suas 
falhas, a partir dai você estará apto a se-
guir em frente, com mais maturidade e 
conhecimento. Quem aprende com os 
erros que cometeu, adquire conheci-
mento. Analise todas as suas decisões 
financeira, faça um bom planejamento 
e siga sua meta com garra, foco e muita 
força, podendo ter certeza que o que 
você almeja chegará mais rapidamente.

O sonho da maioria da população é 
o mesmo do seu, e o que vai diferen-
ciar e fazer você chegar aonde a maioria 
talvez não chegue é a sua determina-
ção, vontade de vencer e a preparação 
necessária. O importante também é, 
quando alcançar, saber segurar essa ri-
queza, não se deixar levar pelo alcance 
do sucesso e deixar de lado tudo que 
você já conquistou, por isso tenha sem-
pre metas e mais metas.

Sempre que ultrapassar um sonho, 
tenha outros em mente e corra atrás 
deles, isso vai te manter motivado, de-
terminado e com uma força de vontade 
inigualável. É um dos segredos de quem 
já venceu na vida financeiramente, 
as pessoas nunca param depois de al-
cançar um sonho, elas sempre buscam 
mais e com você deve ser exatamente 
dessa forma.

Siga a listinha, estude bastante, 
adquiria conhecimento e vença! O su-
cesso está batendo na sua porta, é só 
você saber agir e deixá-lo fazer parte 
da sua vida! Por fim, deixe de aplicar no 
seu cotidiano todos esses 13 comporta-
mentos que te afastam da riqueza, e a 
partir do momento que você começar 
a fazer tudo da maneira correta, sua ri-
queza e o sucesso chegará até você. 

Good Luck, God Bless You!


