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Com a chegada de 2018 inicia-se uma nova oportunidade
de dar continuidade a antigos projetos e iniciar novos desaos
mas claro, só terá êxito se estiver bem planejado.
Separamos aqui algumas matérias que podem lhe auxiliar
nesse planejamento. Dicas simples e ecientes para lhe
ajudar a ter uma nova visibilidade neste novo ano.
Aprecie sem moderação esta leitura e até a próxima edição!
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Fonte: https://www.mongeralaegon.com.br

Quando o assunto é sair da inadimplência, os números, no
atual cenário da economia, não são nada animadores:
O desemprego bateu novo recorde entre dezembro de
2016 e fevereiro de 2017, alcançando a assustadora
marca de 13,5 milhões de pessoas (13,2% da População
Economicamente Ativa);
Em janeiro deste ano, 55,6% das famílias brasileiras estavam
presas a algum tipo de dívida;
Em 2016, 58,3 milhões de brasileiros fecharam o ano com o
nome sujo (39% da população adulta).
Diante de dados como esses, sair das dívidas parece ser
uma tarefa complexa, mas não é!
Acredite, a maior parte dos casos de endividamento
crônico não ocorre porque os endividados ganham
p o u c o, m u i t o m e n o s p o r c u l p a d e f a t o r e s
macroeconômicos — inação alta e descontrole na taxa
de juros —, mas sim pela ausência da cultura de controle de
gastos e de uma vida nanceira organizada, focada no
crescimento patrimonial.
O que se deve ter em mente é que a crise nacional, ao
contrário do que se imagina, não é a causadora da crise
pessoal da maioria dos endividados; ela apenas destaca
as imperfeições na administração das nanças pessoais de
muitos brasileiros.
Está endividado e quer mudar essa situação? Então
continue lendo o post e conra 6 hábitos que você precisa
abandonar para sair das dívidas!
1. Não organizar suas receitas e despesas
O brasileiro não costuma organizar seus gastos e ganhos
em planilhas ou softwares de planejamento nanceiro: 3 em
cada 10 brasileiros não sabem quanto seu parceiro ganha.
Pior que isso, segundo um levantamento feito no nal de
2016 pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil),
33,9% da população sabe pouco, ou nada, sobre quanto
ganha e gasta.
Você entraria em um avião cujo piloto não utilizasse nenhum
instrumento de voo? Certamente não, e a razão para seu
receio é que, sem referenciais, é impossível chegar a algum
lugar. Isso justica a necessidade de controlar os gastos
formalmente, por meio de instrumentos já citados acima.
Coloque em uma plataforma todas as suas receitas e
despesas mensais, assim será possível acompanhar as
variações ao longo dos meses. Separe seus débitos em 3
categorias: essenciais, úteis e dispensáveis. Destes, quais
podem ser extintos, ainda que por um curto tempo, de modo
a usar a reserva para renegociar dívidas?
Especialistas asseguram que a simples organização dos
gastos costuma resultar na redução de 20% a 30% das
despesas!
2. Gastar mais do que ganha
Para sair das dívidas, é imprescindível gastar menos do que
se ganha. Parece óbvio, certo? Mas lembre-se que vivemos
em uma sociedade de consumo.
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Um levantamento da Kantar Worldpanel, de 2015, já
previa indícios de que algo estava errado na saúde
nanceira do brasileiro: à época, início da crise econômica,
49% das famílias gastavam mais do que ganhavam.
Não importa o valor de suas dívidas: é comum no mercado
nanceiro a terceirização de crédito — processo em que
bancos “ vendem” seus recebíveis a empresas
especializadas em recuperação de crédito. Estas, por sua
vez, buscam incansavelmente contatar os inadimplentes
para formalizar um acordo de quitação do débito.
Muitas vezes, esses acordos costumam resultar em
descontos de até 90% do valor da dívida. O problema é
que para tirar proveito desse recurso, você precisa ter um
mínimo de dinheiro em caixa.
Entendeu agora a relação entre gastar menos do que se
ganha e voltar a ter o nome limpo no mercado?
3. Parcelar as compras quando não é necessário
A cultura de comprar agora e pagar depois está muito
presente no nosso dia a dia. Trata-se de uma verdadeira
tragédia para muitas famílias, causada, sobretudo, pela
ausência de educação nanceira nos currículos escolares.
O resultado: pelo menos 89% dos brasileiros dizem estar
com diculdades para se livrar das dívidas.
Parcelar compras, sem necessidade, é uma das piores
coisas que você pode fazer em sua vida nanceira. Muitos
usam desculpas para justicar a falta do hábito de poupar,
como “eu não tenho dinheiro para comprar à vista”.
Isso não faz o menor sentido, já que ao contrair uma dívida,
a pessoa se compromete a pagar mensalmente uma
determinada quantia a uma instituição nanceira, a juros
altíssimos, o que acaba aumentando o valor devido.
Se ao invés disso, essa mesma pessoa simplesmente juntasse
a quantia das parcelas mensais, poderia realizar sua
compra à vista, e ainda aproveitaria para pechinchar —
prática comum nessa modalidade de compra.
Se você deseja realmente sair das dívidas, comece a evitar
parcelamentos desnecessários.
4. Não tentar negociar os valores a serem pagos
Uma pesquisa encomendada pela Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) revelou que 31%
das famílias brasileiras se consideravam tão endividadas
no início deste ano quanto no mesmo período do ano
anterior. Isso mostra que provavelmente esses brasileiros da
pesquisa não cogitaram renegociar suas dívidas.
Conforme falamos mais acima, em alguns casos, o simples
contato com a empresa de cobrança garante descontos
de até 90% no valor inicial de suas dívidas (segundo dados
da Serasa Experian). Vale lembrar que os descontos
costumam ser mais robustos em dívidas antigas, bem como
para clientes com um bom relacionamento com a empresa
credora.
Priorize as dívidas mais altas e elabore uma proposta de
pagamento antes mesmo de entrar em contato com seus
credores. Desfazer-se de algum bem para pagar débitos à
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vista pode ser interessante, até porque sair das dívidas
“liberta” sua vida nanceira para que você possa se
recompor no futuro.
5. Contrair uma dívida para pagar a outra
Essa estratégia só vale a pena se você trocar uma dívida
com juros mais altos por outra com taxas mais atrativas.
Seria o caso de uma pessoa que contrata um crédito
pessoal a 12% ao mês para eliminar uma dívida no cheque
especial ou no rotativo do cartão de crédito, em que os
juros costumam alcançar quase 500% ao ano.
6. Não ter um fundo de emergência para casos
extremos
Uma pesquisa divulgada este ano pelo SPC Brasil mostrou
que 62% dos brasileiros não têm o hábito de guardar
dinheiro, muito menos possuem algum tipo de reserva de
emergência. Somente 7% da população guarda algum
percentual de seu salário mensalmente.
Esses dados estão muito próximos de um outro estudo, do
Banco Mundial, que mostrou que 44% dos brasileiros
consideram impossível levantar cerca de R$ 2.500 em
casos de extrema necessidade.
Como livrar-se da inadimplência sem ter um fundo de
emergência? Ajuste suas contas para que todas as suas
despesas sejam contempladas por, no máximo, 80% de sua
renda mensal. No mínimo 20% deve ser reservado a um
investimento de longo prazo, como um plano de
previdência privada, ou em uma solução que te proteja
nanceiramente contra um imprevisto como um seguro de
vida.
Viu só como sair das dívidas não é uma tarefa assim tão
difícil? Basta ter em mente que certos hábitos precisam ser
mudados e, principalmente, mantidos. Anal, você não quer
se livrar das dívidas hoje e cair nelas novamente daqui a
um mês, não é mesmo?

Dicas

para levar

uma

vidamais

saudável
Fonte: https://www.natue.com.br
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Muitos ainda pensam que vida saudável é apenas não ser
portador de nenhuma doença séria, mas na verdade é
muito mais que isso, uma série de bons hábitos que, quando
adotados, ajudam a manter o equilíbrio físico, mental e
emocional, podem ser essenciais para uma boa qualidade
de vida.

Reduza o estresse
Alimentação
A alimentação tem um grande reexo sobre a saúde, pois
fornece todos os nutrientes essenciais para o bom
funcionamento do organismo, por isso, é importante
consumir alimentos saudáveis, como frutas e legumes
diariamente. É importante sempre optar por alimentos in
natura sempre que possível, evitando os alimentos
industrializados ultra processados, que possuem adição de
aditivos alimentares, como conservantes e corantes, além
de maior teor de sódio, açúcar e gorduras. Tenha
moderação, procure não fazer refeições muito pesadas em
horários irregulares, mas ter uma alimentação variada e sem
m u i t a s r e s t r i ç õ e s. S e r s a u d á v e l n ã o s i g n i  c a
necessariamente ser magro, mas manter hábitos alimentares
equilibrados.

Tente, ao máximo, controlar seu nível de estresse, que pode
trazer grandes prejuízos para saúde, como insônia,
ansiedade e até aumento de peso. Pratique atividades
que ajudam a controlar o estresse, como meditação ou
yoga.

Cuidar de si mesmo
Muitas vezes não nos sentimos bem com nós mesmos,
camos com baixo astral. Atividades físicas podem ajudar a
melhorar o humor, pois ajudam na liberação de endornas
que ao ser liberada estimula a sensação de bem-estar e
bom humor. O consumo de água, pode ajudar a manter a
pele e cabelos hidratados, e o uso do protetor solar pode
ajudar na redução de rugas e manchas.
Busque um tempo de lazer, seja em família, com os amigos ou
até sozinho. Cuide de Você!

Atividade física
Inclua na rotina o hábito de praticar atividade física, pois
os exercícios são essenciais para manutenção da saúde,
pois previne doenças e melhora a qualidade de vida, além
de dar mais disposição e auxiliar na perda de peso.

É importantíssimo que você busque manter um equilíbrio, é o
melhor caminho para uma vida mais tranquila e agradável.
Uma vez que você cria hábitos saudáveis, estes acabam
permanecendo por toda a vida.
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Vai devagar
Ei...Vai devagar…

Eu sei, é assim mesmo. E vai funcionar!

Pensa duas, três, quatro, quantas vezes forem necessárias
pra não fazer bobagem.Cuida do teu coração, cuidado
com quem você deixa entrar. Espera o tempo passar.
ACREDITA MENOS… As pessoas não são tão legais
quanto aparentam ser. Quem acredita menos, sofre na
mesma proporção. Até quando você achar que é
verdade, descone um pouquinho.Faz bem não se entregar
totalmente logo de cara.

Não diga “nunca”, nunca.

Se arrisca mais, por você.
Tenha coragem para dizer tudo que tens aí guardado. Seja
forte para conseguir se manter calado perante alguns.

Irônico, não?
Mas não diga. Porque essa vida é incrivelmente engraçada.
Mais uma coisa. Você não pode ter medo que as pessoas
te machuquem, viu.
Porque as pessoas VÃO te machucar de vez em quando,
até mesmo aqueles que você mais cona e admira. Não
vão fazer por mal, mas somente porque são humanos.
Cometemos erros ridículos com pessoas maravilhosas.
Faz parte.

Muda de rumo.
Não esquece que cada um é cada um.
Quando te mandarem ir por lá, vai pelo outro caminho. Ou
vai apenas, pelo caminho do teu coração. Se você não
aguentar mais ngir… Chore.
Depois que você acabar de chorar, vai sentir-se mais leve. E
então vai levantar a cabeça, lavar o rosto, pôr uma roupa
bonita no corpo, um sorriso escandalosamente lindo no
rosto e dizer que chega, que você vai é ser feliz.

Somos DIFERENTES. Graças a Deus, somos.
Vive um dia por vez, sem pressa e sem querer ser mais rápido
que o tempo. E por favor, vai ser feliz, que tu ainda tem muito
por viver.

Caio Fernando Abreu
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ESTAFA
Entenda seus sintomas e
veja como tratar esse
problema.
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Fonte: http://www.minhavida.com.br

Desânimo sem explicação aparente, dores no corpo,
falta de motivação para continuar aquela atividade
de que tanto gosta e uma vontade enorme de ir
embora logo após chegar ao trabalho...............................................
Se você está com algum desses sintomas, que de olho,
pode ser estafa.

De origem emocional ou física, ela pode atingir crianças e
adultos e compromete o desempenho na escola, no
trabalho e na relação com as demais pessoas no dia a dia,
tornando todas as atividades antes prazerosas, em
obrigações desgastantes e chatas. Por alterar todo o
funcionamento do organismo, pode desencadear outras
doenças como hipertensão, fobias e ansiedade,
problemas cardíacos e gastrite. "Se você car acumulando
tensões e cansaço, vai virar uma panela de pressão e uma
hora ela explode e faz um estrago maior", alerta o
siologista da Unifesp, Claudio Pavanelli.
"A estafa pode ser física (periférica) ou mental (central) e
está muito ligada a rotina que o paciente leva, por isso,
antes de prescrever qualquer medicamento, pergunto se
ele tem dado conta de todos os afazeres que estão sob
sua responsabilidade ou se ele está passando por algum
problema afetivo, só assim é possível tratar o problema",
explica Claudio.
Treino, caminhada, corre-corre com as crianças e muito
cansaço. Mais popularmente conhecida como fadiga, a
estafa periférica se caracteriza por dores musculares e
cansaço físico ocasionados principalmente pela
combinação entre desgaste excessivo (sem respeitar o
tempo de recuperação) e pela má alimentação. "Não há
quem suporte esse ritmo frenético, é fadiga na certa",
explica o siologista. "Nestes casos, o tratamento é uma
mudança radical na rotina e na alimentação. Geralmente
estas duas ações resolvem o problema", continua. "Se não
for tratada, pode desencadear outras doenças como:
anemia, prisão de ventre, diarreia e até queda de cabelo",
diz Claudio.
Mente e corpo em equilíbrio
A forma mais comum da estafa é a fadiga mental.
Caracterizada pela alteração do sistema nervoso central,
ocorre em função do excesso de responsabilidades e
tensões acumuladas que provocam um desgaste
metabólico e mental muito grande. "O cansaço mental é
tamanho que o paciente chega a sentir dor física. As
pressões psicológicas se reetem no corpo", explica o
siologista. "Neste caso, a melhor indicação é o
relaxamento. É preciso rever a maneira como lidamos com
os nossos problemas e frustrações. Às vezes, uma mudança
simples de postura pode te livrar de um dano maior a
saúde", continua.
"A estafa mental é muito mais grave do que a física porque
tende a causar danos psicológicos e físicos. Caso não seja
tratada adequadamente pode provocar doenças como:
falha de memória, insônia, irritabilidade, desânimo, tristeza
profunda e angústia", explica Claudio.
Estresse x estafa
Muita gente confunde, mas estafa e estresse são problemas
diferentes. Algumas diferenças ajudam a diferenciar os dois
quadros. A fadiga ou estafa é um sintoma do estresse, mas
não a a sua causa. No estresse, a intensidade da fadiga é

maior e a maneira como nosso organismo reage a estes
sintomas é bem diferente. Enquanto a estafa pode ser
tratada com mudanças de hábitos ou tratamento médico, o
mesmo não ocorre com o estresse, uma espécie de estágio
crônico das duas formas de fadiga. "O grau de irritabilidade
e da dor sentida no estresse é maior, além disso, o estresse é
muito mais mental do que físico, por isso, não adianta usar os
mesmos procedimentos. É uma questão de intensidade e
durabilidade da fadiga", explica Claudio.
ESTAFA MENTAL
Entre os sintomas da estafa mental, nós podemos enumerar:
Ÿ Falha de memória
Ÿ Insônia
Ÿ Irritabilidade e choro com facilidade
Ÿ Desânimo
Ÿ Tristeza e angústia
Ÿ Azia, má-digestão
Ÿ Palpitação
Ÿ Diminuição do desejo sexual.
Tratamento
Relaxar é o lema para curar a estafa. "Muitas vezes o tempo
que se 'perde' indo ao cinema ou em um parque, por
exemplo, é um ganho de saúde e bem-estar. É melhor parar
agora do que perder o controle depois", alerta o
siologista.
Ÿ Saiba aproveitar os momentos de lazer
Ÿ Converse sobre os problemas com os amigos ou com um
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

prossional
Cultive o bom humor
Aprenda a relaxar
Não faça várias tarefas ao mesmo tempo
Procure resolver um problema de cada vez
Organize suas prioridades
Não leve preocupações do trabalho para casa.
Estafa física (periférica)

ESTAFA FÍSICA
Entre as manifestações da estafa física, se encontram os
seguintes sintomas:
Dores por todo o corpo; Apatia, falta de ânimo; Baixa
resistência imunológica; Distensão muscular.
Tratamento
O processo de cura envolve muito mais atividades
relacionadas ao corpo. Conra as opções:
Ÿ Pratique atividade física com moderação
Ÿ Respeite o ritmo de seu corpo
Ÿ Procure ter uma alimentação balanceada e saudável.
Ÿ Doenças desencadeadas pela estafa
Ÿ Hipertensão arterial (pressão alta)
Ÿ Doenças emocionais (ansiedade, pânico, fobias)
Ÿ Doenças gastrointestinais (colite, gastrite e úlcera)
Ÿ Doenças do coração (arritmia, angina e infarto).
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