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LIBERTA O SEU MAGNETISMO INTERIOR
Evento Lançamento de Livro

Anfitrião – Simão Levy

D O N  X A V I E R 

ENTRE EM CONTATO COM DON XAVIER EM:
dxavier@donxavier.com | 1 (617) 302 - 5251 OU (416) 562 - 9780

CONTATO EM CABO VERDE:
Simão Levy: 992-7894 OU simaolevy@hotmail.com

Sob sua liderança, Don conduziu Versatile Financial 
Group de 28 representantes em 1996 para mais de 
250 representantes contratados em 2012.
EleEle conhece a indústria financeira do Seguro de 
Vida dentro e por fora, e ele colocou o seu conheci-
mento ao trabalhar em seu livro, Motivational 
Cycles to Successful Selling, em seus seminários 
motivacionais e workshops por toda a América do 
Norte. Don usa seu conhecimento privilegiado para 
fornecer ao leitor a motivação e a confiança que 
precisam para transformar a suas vidas e negócios.precisam para transformar a suas vidas e negócios.
Como orador e educador, Don é entusiástico, diver-
tido e motivador. Sua escrita e conversa inspira 
ação, e os worshops de Don são programas de auto-
gestão para todos aqueles que querem se livrar da 
mediocridade e viver hoje de acordo com sua gran-
deza.
Don é um orador procurado e altamente avaliado 
que apareceu no circuito dos Pro-Seminars desde 
2000. Ele tem falado em Advocis, Gerenciamento 
Geral de Agências, Associado de Agências Gerais, 
Concessionárias Fundo Mútuo, Muitos eventos in-
dustriais, Universidades, MLM ś, bem como vende-
dores das empresas de venda 
na maior parte do Canadá e os Estados Unidos.
Nos workshops de Don para as empresas de como 
Libertar o Seu Magnetismo Interior trará uma men-
sagem simples e poderosa para o a sua audiência. As 
ideias são práticas e motivacionais e eles podem ser 
implementados imediatamente por qualquer pessoa, 
em qualquer setor ou industria.
Outros créditos de Don incluem: filme e televisão 
com aparência no; Green, Wild Card, Coping with 
Hipertension, City Magazine, Lamiré, MTV 47, 
Cabo Vídeo, vários comerciais de Televisão, Info-
merciais em seguros de despesa final de vida, in-
contáveis programas de rádio.  Ele também fez tra-
balho de impressão de publicidade, como Scotia
bank’s Mastercard que foi destaque em todo o 
Caribe. Como cantor e compositor, Don, que atual-
mente vive no Canadá, lançou três álbuns: 
“Dance with me”, “Amor e Evolução”, “Single - 
Princess”, bem como o vídeo da música intitulada 
“Confiança”. Don é um ativo membro da ACTRA 
(Atores) e SOCAN (Músicos).

BIOGRAFIA – Don Xavier
DonDon Xavier nasceu como (Agnaldo Lopes Monteiro 
Xavier) na pequena cidade de Piasco, na Ilha do 
Fogo, Cabo Verde. Em busca de um sonho 
Canadense, Ele imigrou para o Canadá em 1974. 
Don concluiu com êxito e se formou na Colégio em 
1978 - depois de um ano fora, ele começou a fazer 
cursos de nível universitário e obteve certificados 
comocomo ator, em música, e gestão de negócios. Em 
1978, Don conseguiu seu primeiro desempenho na 
televisão piloto “Ricky”, que o ajudaram a ganhar 
créditos de União para, eventualmente, tornar-se 
membro de pleno direito “ACTRA” (Aliança Da 
Cinema Canadense, Televisão, e Artistas de Rádio).
Ao longo do final dos anos setenta, oitenta e noven-
ta, Don trabalhou na televisão em muitas produções 
cinematográficas, incluindo, The Final Goal, 
Ricky, Top Cops, Night Heat, Kung Fu: The Legend 
Continues, Johnny Mnemonic, City Sports, vários 
comerciais de televisão, treinamento industrial 
vídeos e anúncios publicitários.
Don também foi membro de dois grupos de música 
logo depois do Colégio e, em 1988, ele gravou o 
seu primeiro álbum a solo intitulado Dance With 
Me, que lhe deu reconhecimento no Canadá e em 
todo o mundo com a canção “Princess”. Junto com 
sua música e carreira como ator, seu espírito em-
preendedor o levou a também a se envolver em uma 
pizzeriapizzeria em 1981. Em 1988, ele co-produziu um 
programa de rádio chamado Rock-in-Stock (cantou 
a maioria dos jingles comerciais no show), em 1990 
ele abriu uma outra pizzaria chamada Pizza Store, e 
em 1993 ele e um parceiro começaram The Talent 
Studio (workshop para atores).
Don começou na indústria de serviços financeiros 
em 1987, (Embora de 1990 a 1992 ele fez uma 
pausa na indústria de serviços financeiros). Desde 
então, ele fez de tudo. Seu primeiro compromisso 
na indústria foi como um agente com uma grande 
Seguradora Canadense, e com crescente sucesso, 
ele evoluiu para a posição de Gerente do Distrito da 
Filial.Filial.
Em 1995, ele integrou o Versatile Financial Group 
como Gerente Geral de Operações de Seguros, e 
presentemente ele é o Dono-Presidente e Chief Ex-
ecutive Officer. 


