
SAÚDE FINANCEIRA 
 

VOCÊ DESEJA UM FELIZ E
PRÓSPERO 2022?

D E Z E M B R O  D E  2 0 2 1  •

O ano voou! Com altos e baixos, momentos bons e difíceis, junto com o final

do ano vem as típicas decisões que serão tomadas para que a comemoração

de ano novo seja feliz, abençoado e simbolize a prosperidade desejada para o

próximo ano. 

Checklist em mãos, é hora de partir para o consumo daquela roupa nova (de

preferência branca), dos ingredientes para a sua mesa farta e do típico

espumante da celebração à meia noite em ponto. Com ou sem fogos de

artifício, os preços seguem nas alturas! Por isso, pesquise antes de comprar,

cuide para que não haja excessos nas compras e peça sempre desconto,

orienta Denise.  

Preparativos para o Réveillon:
em andamento! 
ESCRITO POR FERNANDA BRUM CFP® E DENISE ESTRELA CFP®

TOMADA DE DECISÃO E

CHECKLIST; 

DISCIPLINA E

PLANEJAMENTO;

RESPONSABILIDADE E

PROTAGONISMO.

Pontos Chave:



O planejamento financeiro poderá ser um
aliado em 2022! Estamos aqui para te

orientar na construção de uma jornada
financeira mais saudável, consciente e

próspera! 

Essa lista deve conter as metas, os

objetivos e/ou sonhos a realizar em

2022. Seja criterioso e não exagere

na quantidade para que não os

perca de vista. O Planejamento

para a Realização dos Sonhos,

material disponibilizado no anexo II

do e-book Saúde Financeira poderá

auxiliar na organização e

planejamento. Comprometa-se

com cada etapa e celebre cada

conquista!

 

Resoluções de
Ano Novo: essa
lista pode ser
poderosa!
PLANEJAMENTO PARA

REALIZAÇÃO DOS

SONHOS .

Definitivamente, disciplina e

planejamento precisam andar

juntos. Em todo lugar onde a

disciplina se faz presente, o

sucesso é o resultado. Não há

esforço sem dedicação. A

construção do desejado feliz e

próspero 2022 precisa começar

desde já e seguir sendo diária,

consistente e autorresponsável.

De acordo com o João Cordeiro,

autor do livro Accountability – A

evolução da responsabilidade

pessoal, certas pessoas têm como

característica a “desculpability”: a

habilidade de se livrar de

qualquer responsabilidade,

colocando a culpa nos outros ou

nas circunstâncias. Contrapondo

a este comportamento,

felizmente, existem as pessoas

que têm uma “virtude poderosa”

agindo intuitivamente, são os

“accountables”. Praticar a

“accountability” é “fazer o certo,

responder de forma correta a

cada situação adaptam-se aos

problemas cotidianos.” São

pessoas poderosas,

transformadoras e que pegam

para si a responsabilidade.

Acredito que esta virtude pode

ser incorporada para que o ano

de 2022 seja melhor e mais

realizador do que 2021. explica

Fernanda Brum.
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