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Independência: Vamos sempre lutar
A vida tem coisas belas, bonitas de se mostrar
Vamos ser todos amigos, pra que possamos falar
E numa corrente de vida, nos una a nos abraçar
E nunca deixar a Independência, das nossas mãos escapar.

Nós fomos colonizados, há muito tempo atrás
Mas a força e a coragem, sempre tiveram cartaz
De quem queria ser livre, e não agüentava mais
Que lutou até o fim, pra conseguir seus ideais.
Brasil é um país, que tem muito o que mostrar
Paisagens, belas cidades boas de se apreciar.

Não deixemos que a violência
Possa nos escravizar
Também das drogas não vamos
Querer nos aproximar.

Portanto, é esse país,
Que nos faz maravilhar
Que faz a gente ter sonhos
Ser corajoso e lutar
Para que a Independência
Jamais possa acabar.

Pois elas têm o poder
De a pó nos rebaixar
E destruir todos os sonhos
Que querem realizar.

Quando eu estou sozinho, fico quieto a pensar
Naquele grito de guerra, que sempre ouço falar
“Independência ou morte”, que me faz arrepiar.

Você Sabe o que é Sustentabilidade Empresarial?
Nosso planeta dá sinais claros de que não suporta mais o ritmo de consumo que
imprimimos nos dias atuais. A poluição da terra, da água e do ar, chegaram a níveis tão
altos que em alguns países certas regiões chegam a ter níveis de poluentes que
provocam deformidades e problemas gravíssimos de saúde para os habitantes locais.
Isso ajudou muito a criar e a fomentar uma consciência planetária de que algo deve
mudar.
Cada vez mais, existe uma pressão constante sobre as empresas e suas prá cas de
produção e de prestação de serviços. Isso é muito posi vo, pois cria nas empresas a
necessidade de adaptarem seus procedimentos ou de mudarem sua forma de agir de
forma drás ca e rápida; sob pena de verem suas vendas (e seus lucros) caírem
ver ginosamente de forma perigosa e arriscada. Esse “novo comportamento”
acabou recebendo o nome de sustentabilidade empresarial. Desta forma, as
empresas acabaram deﬁnindo um conjunto de prá cas que procuram demonstrar o
seu respeito e a sua preocupação com as condições do ambiente e da sociedade em
que estão inseridas ou aonde atuam.
Infelizmente, devemos reconhecer que a sustentabilidade empresarial ainda não é
um tema central em muitas empresas. No entanto, aos poucos, essa visão vai sendo
rever da pela conscien zação cada vez maior dos consumidores e a real pressão que
esses grupos vêm fazendo sobre o mercado e, consequentemente, sobre as
empresas.
Cabe a cada um de nós, como consumidores atentos, elevar o nível de pressão sobre
essas empresas para que ajam de forma mais sustentável e seus produtos não
acabem sendo deixados de lado.
Os empresários devem entender que chegou o ﬁm do “lucro pelo lucro” e que, agora,
pensar com responsabilidade e cuidar do mundo que nos cerca é crucial para nossa
própria sobrevivência.
h p://www.a tudessustentaveis.com.br/sustentabilidade/voce-sabe-sustentabilidade-empresarial/

Portanto, somos valentes, temos muita eficiência
Não vamos deixar a nossa pátria,
Nunca entrar em decadência, para que vivamos sempre
O Dia da Independência.
de Itamar Benedito da Silva

7 passos para tornar seus ﬁlhos bemsucedidos ﬁnanceiramente
O sonho de todos os pais é de que seus ﬁlhos não precisem passar por
diﬁculdades ﬁnanceiras quando forem adultos, e consigam ter a melhor
vida proﬁssional e ﬁnanceira possível. Assim, a Forbes preparou uma lista
para ajudar tal sonho a se tornar realidade, dando dicas do que os pais
podem fazer para tornar os ﬁlhos bem-sucedidos ﬁnanceiramente. Conﬁra:
1- Faça um plano de aposentadoria: você pode garan r desde cedo a
aposentadoria do seu ﬁlho com um plano de previdência privada, ou então
pagar o INSS de forma faculta va, a par r dos 16 anos.
2- Universidades par culares: quando o assunto é carreira precisamos
pensar bem na escolha da faculdade. Normalmente, os melhores currículos
são os que recebem melhores salários. Uma opção é começar em uma
universidade mais barata e depois transferir para uma de maior pres gio.
3- Comece desde cedo: ensine para seu ﬁlho como cuidar das ﬁnanças,
orçamento e limites de gastos enquanto eles ainda são crianças. Pois, assim
eles aprendem a cuidar do próprio dinheiro sem precisar de ajuda dos pais.
4- Evite cartões de crédito: mostre para o seu ﬁlho que o cartão de crédito
pode ser um inimigo das ﬁnanças pessoais. Procure sempre pagar as
compras no débito para incen var as crianças com a ideia.
5- Poupança para a faculdade: abra uma poupança, ou até mesmo outro
po de inves mento, para garan r que você vá conseguir pagar o estudo
superior das crianças, sem comprometer seu próprio orçamento e como
forma de segurança para eventualidades, como uma demissão.
6- Dentro da folha de pagamento: se você possui um negócio, os seus ﬁlhos
adolescentes podem ser seus funcionários, o que será posi vo para eles
aprenderem o valor do trabalho e receberem o próprio dinheiro.
7- Inves mentos: assim como a poupança para a faculdade, você pode
realizar inves mentos visando o futuro de seus ﬁlhos, seja para comprar um
carro ou para ajudar a ﬁnanciar um imóvel. Pesquise e veja qual
inves mento é melhor para manter em longo prazo.
h p://www.infomoney.com.br/minhas-ﬁnancas/planeje-suas-ﬁnancas/no cia/2771464/passos-paratornar-seus-ﬁlhos-bem-sucedidos-ﬁnanceiramente
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