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ACEAP realiza CAFÉ COM A PRESIDENTE
Será que vale a pena ser
quem você não é, só para
agradar aos outros?
MAURÍCIO JONES
Empresário e
Consultor de Vida
e Negócio

5 Novos associados, diretoria e corpo funcional da ACE Além Paraíba

oi realizado, na
manhã de hoje,
26 de abril, o primeiro CAFÉ COM
A PRESIDENTE, na sede da
ACEAP - Associação Comercial e Empresarial de Além
Paraíba. O objetivo do café
é recepcionar os novos associados, apresentando a
diretoria e a instituição, seu
corpo funcional e serviços.
A presidente da ACEAP,
Rosa Helena Melo Dutra,
deu as boas vindas aos novos associados e passou a
palavra para a gerente executiva da instituição, Alina
Gomes, que fez as apresentações aos novatos. Al- 5 A gerente Alina Gomes e a presidente Rosa Helena,
guns dos novos associados nas boas vindas da instituição

deram depoimentos sobre
a visão que estão tendo da
ACE e alguns, inclusive, comentaram que uma certa
antipatia com a instituição
foi completamente superada com a aproximação.
O gerente geral do SEBRAE MG, João Roberto
Marques Lobo, esteve no
café, acompanhado do técnico regional do SEBRAE da
região, Marco Antônio de
Mendonça. Ele fez uma pequena fala, onde comentou
as perdas econômicas da
região e a busca pela retomada ao desenvolvimento.
Parte da diretoria esteve
presente no café, que deve
acontecer periodicamente.

Será que vale a pena viver de aparências, só para fazer parte de alguns grupos de pessoas da nossa sociedade ? Será que a vida é só acordar, trabalhar, comer, trabalhar, comer e dormir?
Então, hoje, a minha intenção é trazer algumas reflexões que fazem
parte da vida e da nossa rotina como seres humanos.
Assim como na cidade grande , no interior, também me deparo com
as mesmas dificuldades e problemas na vida das pessoas e na medida
do possível, venho tentando ajudar, porém tenho visto que muitos não
querem abrir mão de algo que as prejudica por algo que as beneficia.
A vida é linda e simples de se viver , somos nós que dificultamos o
processo, a caminhada diária, onde o que é certo, passa a ser errado e o
errado que vira o certo.
Ahhh, mas nos tempos de hoje está difícil! Eu sei, mas quem te disse
que iria ser fácil ?
Por isso, Elaborei 5 Conselhos Úteis, Que Eu Utilizo na Minha Vida,
que podem ajudar, aos que querem viver de verdade, a terem mais
qualidade em suas vidas.
1. Espiritualidade: Independente da sua religião, se é que você
tem, comece o dia agradecendo, seja pelo que for, pela sua
vida, pela vida das pessoas que te cercam, pelas pessoas da
sua família ou não. Use palavras positivas, mas fale, se ouça e
se alimente do que se fala, isso irá ajudar a você e a elas a começar o dia, experimente e sentirá a diferença já nas primeiras
semanas.
2. Saúde (Física e Emocional) – Física - Coma com Equilíbrio
(frutas , verduras, legumes) , evite fumar, evite beber, faça exercícios físicos (sem excesso) e durma de 6 a 8 horas de sono por
dia. Emocional – Evite brigas e discussões, evite falar coisas negativas e negativo da vida das pessoas, selecione o que vai ouvir,
ler e ver , tente ajudar alguém a resolver seus problemas, mesmo que você também tenha os seus para resolver.
3. Família – Passe tempo com seus pais, esposa, marido, filhos,
amigos de longa data, novos amigos. Afinal de contas, pessoas
são muito mais Importante que coisas...e família é a base de
tudo. De Valor a Estas Pessoas, Pois no Futuro, Vai Sentir Falta!
4. Sociedade – Sei que está difícil amar o ser humano, nunca tivemos uma sociedade investindo tanto em animais de estimação,
mas eu acredito que quando nos predispomos a ajudar o próximo, este amor volta para nós e aí conseguimos usufruir o Verdadeiro Amor. Por isso , ajude os doentes, os pobres e necessitados
(famintos), os órfãos e as viúvas e você verá e sentirá crescer
dentro do seu coração, algo genuíno, chamado Amor.
5. Finanças (dinheiro) - Fundamental e não menos importante,
vem o dinheiro. Motivo de orgulho para uns e desgraça para outros, dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu não acredito nisso, se você souber onde é o lugar dele...No bolso é claro!
O problema é muitos o tem na cabeça, na mente, aí o dinheiro se
torna algo ruim, pois leva embora, o caráter, a ética, a honestidade e os
bons costumes, Por isso cuidado! Ele pode te levantar como também
pode fazer você se afundar...
Tenha Equilíbrio Com Vida e Terás Uma Vida Equilibrada...
Mauricio J. Antunes. God Bless You!

A

Secretária Municipal de
Assistência Social, Mônica
Goldstein, e as servidoras
municipais, Uiara Rezende
e Áurea Santos, participaram, em Florianópolis - SC, do V Congresso Brasileiro de Gestores e Trabalhadores da
Política da Assistência Social. Além
Paraíba foi a única cidade de Minas
Gerais a participar do evento. Segundo a Secretária, o congresso foi uma
grande oportunidade para a obtenção 5A Secretária de Assistência Social,
de novos conhecimentos dos progra- Mônica Goldstein, durante o Conmas sociais e também do SUAS - Sis- gresso
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tema Único da Assistência Social. Ela
afirmou que a Assistência Social tem
muitos desafios pela frente e o trabalho vem sendo feito de forma mais
eficiente possível para que os cidadãos que se encontrem em qualquer
tipo 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 oficial da
PMAP, revisadas pela redação da Folha do Empreendedor.

Vacinação contra a
gripe já começou

Além Paraíba, 28 de Maio de 2018

ACE ALÉM PARAÍBA
realiza
C
FESTA DO COLABORADOR DESTAQUE

ACEAP realizou, no dia 05 de
maio, no Além Paraíba Tênis
Clube, a sua tradicional festa
doda criseCOLABORADOR
DESTAUm dos reflexos
econômica que assola o país
éo
aumento
do
número
de
pessoas
com
o
nome
sujo,
ou
seja,
QUE. A presidente Rosa Helena Melo

omeçou, no
dia 17 de abril,
a mobilização
nacional para a
vacinação contra a
gripe. O Ministério da Saúde quer
imunizar mais
de 54 milhões
de
Dutra Teixeira destacou, em sua fala,
a beram
seus cheques. Em terceiro lugar,
pessoas. Este ano
importância dos colaboradores para
o Millene
Renata, Salão Espaço MM, em
a campanha
de
vacinação contra
segundo, Kátia Gonçalves, Contabilisucesso das empresas.
a gripe traz uma novidade.: todos menores de cinco anos; trabalhadores
As três mais votadas na enquete
dade DRM e , em primeiro, Gabrielle
os professores de escolas públicas e de saúde; povos indígenas; gestantes,
de Colaborador Destaque 2018 privadas
rece-vão poder
Machado,
Boutique
mulheresQuatro
que deram Estações.
a luz nos últise vacinar. Além
dos professores, integram o público- mos 45 dias; pessoas privadas de li-alvo da campanha, pessoas a partir berdade; e os funcionários do sistema
de 60 anos; crianças de seis meses a prisional.

Como passar a crise sem dívidas

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 negociar 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 unidade funciona de segunda à sexta-feira, das 14:00 às 18:00
horas.
Algumas dicas podem ajudar você a se organizar e sair
5enroscada
18 dedeJulho
dessa
dívidas.

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Até 22 horas – Maio 2017

5 ACE Além Paraíba

Organize seu orçamento
e suas dívidas

Organização deve ser a palavra-chave para quem deseja 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 erros que estão sendo cometidos, e como organizar melhor a
vida e fazer o dinheiro render. Separe todas as dívidas, gastos fixos, excessos e descubra o que pode e deve ser cortado 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 - Cadastro de Pessoas Físicas - ou CNPJ - Cadastro Nacional
Além
dos- Pés
de 5
Pessoas
Jurídicas
nos órgãos reguladores, como o
SPC- Serviço de Proteção ao Crédito, SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito, se for uma dívida no comércio ou Serasa Experian, se for uma dívida com bancos ou
instituições financeiras. São eles que recebem a relação
de clientes que não honram seus pagamentos e incluem
essas pessoas em listas que são acionadas por outras empresas. Para saber a situação do seu nome, caso você não
tenha recebido alguma correspondência desses órgãos,
é possível checar via internet, no site das entidades ou
em estabelecimentos comerciais que realizam consultas
cadastrais, mediante pagamento de taxa.

Saiba renegociar dívidas
As dívidas maiores merecem atenção especial. Procure os credores e converse para chegar a um denominador
comum, que seja bom para os dois lados. Muitas dívidas
5 Auto Posto Caik
crescem rapidamente pelo alto valor dos juros cobrados.
Alguns credores, como bancos ou empresas de varejo costumam criar feirões de renegociação que podem dar grandes
descontos para solucionar o problema no menor prazo possível. Apresente uma proposta de pagamento que mostre que
você está disposto a pagar o que deve, mas precisa da compreensão do credor pela situação financeira.

Saiba oque fazer se o caso
for à Justiça

Alguns credores levam o caso de não quitação da dívida à Justiça, gerando uma ação judicial contra o devedor

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 devedor é notificado por um Oficial de Justiça ou pelo correio.
Nesse caso, mesmo que a dívida seja regularizada, é preciso
constituir um advogado, que elaborará um documento no
qual o devedor afirma que pagou ou renegociou a dívida. O
fim do processo não retira o nome do SPC, SCPC ou Serasa.

Conﬁ5
ra Além
se o seu
nome foi limpo
Fitness

Após o pagamento total da dívida ou da primeira parcela
do acordo feito, a empresa tem até cinco dias úteis para retirar seu nome da lista de maus pagadores. Se o credor não
fizer isso dentro desse prazo, você deve contatá-lo. Se mesmo depois de fazer contato o nome não for retirado, cabe ao
consumidor entrar com uma ação judicial exigindo a retirada, 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 instituição financeira em dar crédito novamente ao cliente.

Evite novas dívidas e faça
um reserva
Com as contas mais organizadas, evite criar novas dívi5 com
Cacau
das, utilizando
cuidadoShow
fontes de crédito como o cheque 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 dinheiro ou débito. Tudo depende da negociação feita com
o lojista ou fornecedor. Uma boa opção é tentar criar reservas financeiras para estas eventualidades e emergências que podem surgir de uma hora para outra. Os economistas 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.

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 Adricélia
Modas

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)

5 APTC

5 Carvalho Lanches

5 Chaparral
ADMINISTRAÇÃO5 CEAS
MUNICIPAL INAUGUROU
DUAS
UNIDADES ODONTOLÓGICAS

5 Casa Samara

O Prefeito Municipal de Além
Paraíba, Miguel Belmiro de Souza
Júnior, acompanhado da Secretária Municipal de Saúde, Bethânia
Reis de Souza Gracioli e da chefe da
odontologia do município, Dra. Kezi
Nogueira, inaugurou dois novos consultórios odontológicos em Além
EXPEDIENTE:

As empresas participantes entregaram aos seus homenageados um troféu e, logo após, foi servido o jantar.
Damaris Morais fez todo mundo dançar
com seu show, encerrando o evento.

Paraíba. O primeiro deles na Unidade de Saúde Prefeito Miguel Belmiro 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.

Folha do Empreendedor, produzido por:
ACEAP - Associação Comercial e Empresarial
de Além Paraíba
n Tiragem: 2.500 exemplares

A Administração entendeu que
apenas um consultório odontológico
em Vila Caxias - antigo pronto atendimento - não seria suficiente para a
população da Cidade Alta. Os consultórios odontológicos já estão em funcionamento, contando inclusive com
a presença de dentistas e auxiliares de

consultórios dentários aprovados no
último concurso público e empossados pelo
atual Prefeito.
Informações do
blog oficial

n Jornalista Responsável:
Amanda Silveira - MG 13.842
Projeto Gráﬁco: Via Color Projetos Gráﬁcos
Impressão: Stylo Gráﬁca e Editora

5 Além do Ar

5 Aquarela

5 Casa Matos

5 Climetraap

da PMAP, revisadas pela redação da
Folha do Empreendedor.

5 Cotril

Tel.: (32) 3466-1500

5 DRM Contabilidade
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ACE ALÉM PARAÍBA realiza
FESTA DO COLABORADOR DESTAQUE

5 Drogalém

5 Drogamais

5 Drogaria Mineira

5 Eletrofer

5 Escritório Técnico Contábil

5 Farmácia Galeno

5 Flor do Campo Móveis

5 Hemolab

5 Hering

5 HSS

5 Kareta

5 Mais por Menos

5 Mais por Menos

5 Martins Rezende

5 Material Construção Salles

5 Na Dinda Tem

5 Plan Minas

5 Ponta pé Calçados

5 Porto Novo Bazar

5 Quatro Estações

5 Rádio Cultura

5 Sabor da Vila

5 Salão Espaço MM

5 Shopping dos Pães

5 Somoc

5 Terra–Cia

5 Unimed

5 Viação Treze de Junho
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Concentração de renda em
municípios da região:
um mito ou uma realidade?
Coluna retirada do blog minhaalem.wordpress, escrita por
Paula da Silva Esquerdo, mestrando em ciências
econômicas pela Universidade Federal do Espírito Santo

Já inicio o artigo respondendo a pergunta
acima: não é um mito! É uma realidade dura
pra quem enfrenta batalhas do dia a dia e
recebe pouco por isso. Quem vive sabe bem
o que é. Imaginem quantas pessoas têm em
seu município que sobrevivem com pouco,
enquanto as demais vivem com certo luxo e
fartura. Será que isso é certo?!
Mas deixando a emoção de lado, vamos
hoje analisar o Índice de Gini: uma ferramenta capaz de mensurar a concentração de renda
nos municípios (diferença entre os mais po-

bres e os mais ricos).
Ele varia entre 0 e 1
da seguinte forma:
Quanto mais próximo de 0 a renda da
sociedade é melhor
distribuída; Se o índice for igual a 0 todos os indivíduos do local
recebem a mesma renda;
Quanto mais próximo de 1 a sociedade é
mais desigual. Se o índice for igual a 1, apenas um indivíduo detém toda renda do lugar.

Para o Brasil, o índice é calculado nos censos do IBGE.
Irei mostrar a situação de alguns municípios
da região em 1991, 2000 e 2010:

Na ordem das cores das colunas, tem-se:
1 – Sapucaia (azul escuro)
2 – Além Paraíba (laranja)
3 – Carmo (cinza)
4 – Chiador (amarelo)
5 – Volta Grande (azul claro)
6 – Três Rios (verde)
No ano de 1991, o município de Volta
Grande apresentou-se mais próximo de 1, ou
seja, com uma maior concentração de renda
se comparado ao grupo. Já o município de
Chiador apresentou-se mais igualitário.
No ano de 2000, Chiador continuou
mostrando-se mais igualitário em relação ao
grupo, enquanto Carmo destacou-se por ter
concentrado mais renda no período.
Já no ano de 2010, Chiador reverteu de
posição, mostrando-se com maior concentração de renda, enquanto o Carmo mos-

trou-se mais igualitário. Situação inversa da
de 2000.
Em relação a Além Paraíba e Sapucaia, vemos que o índice não se alterou de forma significativa, porém mostrou-se menor no ano
de 2010, o que reflete uma leve desconcentração de renda em relação ao ano de 2000, que
podem ser provenientes de políticas públicas
voltadas ao bem-estar social.
É bem interessante mostrar essa realidade para entendermos o quão diferente é
nossa sociedade, o quanto ainda precisamos
pensar sobre os verdadeiros objetivos e impactos de políticas sociais. Por isso devemos
sempre lembrar: somos privilegiados, pois
temos , no mínimo, uma boa comida na
mesa. Imaginem só quantos não tem nem
uma refeição no dia. Políticas sociais devem
sim ser melhor fiscalizadas, porém defender
o seu fim só vai piorar a situação de muitas
pessoas que dependem dela para s-o-b-r-e-v-i-v-e-r!!!!!

32.3462.2777
PRAÇA LAROCA, 62
ALÉM PARAÍBA - MG

Dicas de como criar um
BLOG EMPRESARIAL

Inovação

Hoje você verá como esse
processo pode ser mais simples do que você imaginava.
Primeiro passo:
Faça um estudo específico em outros blogs empresariais. O objetivo dessa etapa
é identificar quais aspectos e
ferramentas podem ser utilizadas no seu blog e quais
você pode aprimorar.
Observe na concorrência,
qual linguagem é utilizado,
se dão importância à interação com o público.
Segundo passo:
Escolha a melhor ferramenta para a construção do
blog. Existem diversas plataformas na internet gratuitas e
de fácil manejo, como: Wordpress, Tumblr, Blogger, etc.
Uma das principais formas de uma empresa ficar
disponível para todo esse
enorme público é tendo o
blog empresarial na internet. Nele, você apresentará
a empresa, seus produtos e
serviços.
É uma estratégia para
atingir seu público de interesse em que o seu negócio
poderá ser conhecido e acessado por qualquer pessoa.
• Use o blog empresarial, visando sempre
manter um bom relacionamento com o
público-alvo.
• Construa um diálogo
com caráter informal
isso lhe permitirá um
nível quase pessoal de
relacionamento com
seu cliente.
• Por meio do blog será
possível desenvolver
um canal de comunicação direta com esse
público, com o blog no
ar é muito importante
atualizá-lo com frequência, com conteúdo
objetivo e relevante
para o cliente.

• Deixe clara a funcionalidade do blog e o
que seu empreendimento é!
• Coloque a logo da empresa de forma destacada na página;
• Mostre com clareza as
informações de contato básicas (e-mail,
número de telefone e
endereço);
• Explique a atuação da
empresa no mercado.

Planejamento
Agora vamos para fase de
planejamento para criar seu
blog empresarial;
Público-Alvo:
Provavelmente você já
tem um planejamento de
personas. Seu blog deve
ser totalmente direcionado
para a persona da sua empresa, ou seja, seu cliente
ideal, rentável.
Tema/Assunto:
O assunto não deve ser
seus produtos, mas sim o
seu mercado. Você deve demonstrar autoridade sobre o
tema e profissionalismo em
todos os textos. Você pode
falar dos seus produtos, mas
desde que acrescente valor
para o conteúdo e ajude o
visitante a tomar uma melhor decisão.
Nome do seu blog:
Normalmente você não
precisa de um nome para o
blog. Ele estará dentro da estrutura do seu site. Algumas
empresas usam subdomínios.
Dúvidas que você vai ajudar responder: Você deve
entender os problemas que
seu cliente passa que os levam a buscar por soluções
como a sua. Além disso,
você deve entrevistar seu
departamento
comercial
para conseguir inspirações
sobre tópicos possíveis de
virarem textos.
Outro ponto importante é ajudar combater objeções que seus clientes têm
na hora de comprar. Isso irá
facilitar a venda para o time
comercial.
Personalidade:
O objetivo final do seu
blog é aumentar a autorida-

de para gerar vendas, então
você deve ter uma postura
condizente com seu produto. Isso, muitas vezes, tem
relação com o valor do seu
produto.
Produtos caros têm um
perfil de comprador que exige certos requintes.
Por outro lado, produtos
baratos dão maior liberdade
de linguagem.
Você não precisa ser um
robô, mas precisa definir
uma personalidade para
seus artigos e publicações.

Passos para o
sucesso
• Se você tomou a sábia
decisão de criar um
blog para seu empreendimento, veja passos que vão levá-lo ao
sucesso.
• Volume de textos: a
quantidade de textos
publicados pela sua
empresa demonstra
a autoridade sobre o
assunto. Quando mais
conteúdo, maior chance de ser encontrado
para tópicos relacionados à seus produtos.
• Frequência de publicação: 2 por semana. Este número pode
maior ou menor, de
acordo com seu investimento ou necessidade de crescimento
e dominação do mercado. Mas tenha em
mente que 2 vezes
por semana é o número que conseguirá
trazer resultados em
um tempo razoável.
• Qualidade dos textos:
para que você se torne referência de um
mercado, você precisa
de conteúdos de qualidade. Lembre-se que
existem outras empresas no seu segmento
e que provavelmente
elas estão escrevendo
sobre tópicos relacionados. Então, quem
tiver melhor qualidade, vai se destacar.

