
Como começar a 
investir do zero?

Essa é uma das 
dúvidas mais 
comuns de quem está 
começando e que 
recebo diariamente nas 
minhas redes sociais

O mercado de investi-
mentos é complexo e 
é muito fácil ficarmos 

perdidos sem saber o que 
fazer primeiro. Investimentos 
são como ferramentas em 
uma caixa de ferramentas, 
que utilizamos para alcançar 
nossos objetivos financeiros, 
então, na minha opinião, a 
primeira coisa que devemos 
fazer é entender os conceitos 
básicos e conhecer cada fer-
ramenta para depois apren-
der como usá-las. Então, 
idealizei um pequeno roteiro 
para quem está começando:
 1) Estudar os conceitos 

básicos: durante meus 
anos de experiência 
prestando consultoria 
no mercado financeiro, 
vi que muitos investi-
dores com altas somas 
acumuladas cometem 
muitos erros e perdem 
dinheiro por não sa-
berem conhecimentos 
básicos da área. 

  Por isso, antes de come-
çar, é preciso entender 
os principais conceitos 
básicos de investimen-
tos, como planejamen-
to financeiro básico, o 
que é taxa Selic, IPCA, 
CDI, qual o papel do 
plano de saúde e seguro 
de vida, o que é reserva 
de emergência etc.

 2) Estudar os princi-
pais investimentos 
de Renda Fixa e Ren-
da Variável: existem 
duas categorias princi-
pais dos investimentos. 
Os de Renda Fixa são 
os mais conservado-
res (engloba Tesouro 
Direto, CDBs, LCIS, 
LCAs, entre outros) e 
os de Renda Variável 
são os mais arriscados, 
mas com maior poten-
cial de ganhos futuros 
(engloba ações, fundos 
imobiliários, ETFs...). 
Precisamos conhecer 
muito bem o que são 
cada um deles, quais 
suas características, 
vantagens e desvan-
tagens, para que pos-
samos saber quando 
devemos utilizá-los 
quando formos montar 
nossas carteiras.

 3) Entender nosso per-
fil e definir nossos 
objetivos financei-
ros: essa é a parte que 
sempre percebo mais 
dificuldades quando 
estou ensinando meus 
alunos. Muitos deles 
acreditam que deve-
mos apenas buscar os 
investimentos mais 
rentáveis e isso não é 
uma realidade. Cada 
investidor tem seu 
perfil de risco e precisa 
conhecê-lo para inves-
tir de forma saudável e 
sem frustrações. 

  Além disso, cada pes-
soa tem seus objetivos 
pessoais prioritários. 
Alguns querem trocar 

de carro no próximo 
ano, outros querem se 
aposentar em 30 anos e 
outros querem pagar a 
festa de casamento em 
dois anos. Para cada 
objetivo, as carteiras 
de investimentos reco-
mendadas são diferen-
tes e às vezes devemos 
abrir mão de investi-
mentos mais rentáveis 
e arriscados se eles não 
forem compatíveis com 
os objetivos que defini-
mos.

 4) Estudar estratégias 
de montagem de car-
teira de investimen-
tos: normalmente, a 
melhor forma de con-
seguirmos uma boa 
relação entre risco e 
retorno é montarmos 
uma carteira diversifi-
cada de investimentos 
para nossos objetivos 
e não usarmos apenas 
um investimento iso-
lado. Existem várias 
formas de fazer isso 
e devemos estudar as 
estratégias que fun-
cionem melhor para o 
nosso estilo. 

  Além disso, precisa-
mos identificar quais 
são os investimentos 
compatíveis para os ob-
jetivos que definimos. 
Por exemplo, é sabido 
que investimentos de 
renda variável, como 
ações, oscilam muito 
no curto prazo de forma 
bastante imprevisível, 
então, se você tem um 
objetivo de prazo cur-
to, provavelmente vai 
evitar usar esse tipo de 
investimento.

 5) Analisar e comprar 
os investimentos 
para a carteira: fi-
nalmente, depois de 
desenharmos nossa 
estratégia de carteira 
para nossos objetivos, 
vamos efetivamente 
comprar os investi-
mentos para compor 
a carteira. Após isso, 
basta fazermos o acom-
panhamento, rebalan-
ceamento e ajustes de 
carteira e estratégias 
conforme os movimen-
tos do mercado.

  Notem que investir efe-
tivamente vem apenas 
ao final. Para evitar 
perder dinheiro e to-
mar decisões ruins no 
mercado, a parte do 
estudo e planejamento 
vem antes.

  A princípio pode ser 
complexo, mas apren-
der a investir é mais 
simples do que parece 
e basta você se dedicar 
um pouco alguns meses 
para que possa colher 
resultados acima da 
média pelo resto da 
vida. Acredito que se 
vocês seguirem esse 
passo a passo vai faci-
litar muito o caminho 
de vocês rumo a pros-
peridade financeira.

 
(*) - Educador financeiro, autor 

do livro “Aprenda a Investir seu 
dinheiro”, criador do canal Finanças 

em desenho e possui mais de 5 anos 
de experiência atuando no mercado 

financeiro (@financas_em_desenho).

Danilo Gato (*)
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Aços Tamura S.A. - Indústria e Comércio
CNPJ (MF) nº 08.503.611/0001-64 - NIRE nº 35300200675

Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária 2021
Ficam convocados os Srs.Acionistas para se reunirem em A.G.O., a ser realizada em 1ª convocação às
8 hs do dia 19/03/2021 e em 2ª convocação às 09 hs do dia 19/03/2021, com qualquer número de acionistas
presentes, na sede da Companhia sito na Travessa Esparta, 60, Santo André/SP; a fim de discutir e
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras, referente ao ano de 2020; 2) Deliberar sobre a destinação do resultado
do ano 2020; 3) Fixar novos valores de remuneração da Administração a Diretoria, conforme Estatuto
Social em seu Artigo 11º e Capítulo VIII; 4) Eleger a Diretoria para o Triênio 2021/2024; 5) Outros assuntos
de interesse da sociedade. Comunicamos que se encontram à disposição dos Srs. Acionistas, os
documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, com as alterações da Lei nº10.303/2001,
referente ao ano encerrado de 2020. Santo André, 11/02/2021. Toioco Shimoishi - Diretora Presidente.

SIQ Participações Ltda - CNPJ/MF: 28.386.223/0001-58 - NIRE 35.235.051.534 - (“Sociedade”)
Edital de Convocação para Reunião Ordinária de Sócios

Convocamos os sócios a se reunirem em reunião, a realizar, dia 19/03/21, às 15 h., em 1º convocação, e às 15:30h., em 2º convocação, na 
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 598, 11º andar, SP/SP. Ordem do dia. (i) O Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico, referentes ao 
exercício 2020; (ii) A destinação do lucro apurado no exercício 2020; (iii) A ratificação das distribuições de lucros, já realizadas; e (iii) outras 
matérias de interesse da Sociedade. Consulta às demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras que serão objeto das delibera-
ções constantes da ordem do dia estarão disponíveis para consulta de todos os sócios, a partir do dia 17/02/21, na Alameda Joaquim Eugênio 
de Lima, 598, 11º andar, SP/SP, podendo ser consultados por qualquer sócio, em dias comerciais, entre às 9h. e 18h. Ante a pandemia do 
COVID-19, a administração poderá enviar as demonstrações financeiras por e-mail, se assim solicitado pelo sócio. Representação. Os sócios 
deverão comparecer pessoalmente à reunião de sócios ora convocada, ou ser representado por outro sócio ou por advogado, mediante outorga 
de mandato com especificação dos atos autorizados. Voto escrito. Ante a pandemia do COVID-19, faculta-se a todos sócios a apresentação 
de votos por escrito, conforme formulário que será posteriormente enviado e que deverá ser anexado à ata de reunião de sócios. Os quóruns 
de instalação e deliberação observarão o disposto no Código Civil e no Contrato Social da Sociedade. SP, 16/02/21. Bruno Sérgio Heilberg.

PPP HABITACIONAL SP LOTE 1 S/A
CNPJ n° 21.876.833/0001-90 - NIRE 3530047562-3

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE JANEIRO DE 2021
Data, Hora e Local: às 10:30 horas do dia 08 de janeiro de 2021, na sede da PPP HABITACIONAL SP
LOTE 1 S/A “Companhia”, localizada na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Conjunto 64-A, Bairro Vila Olímpia,
CEP 04551-010, na cidade de São Paulo, SP. Presença: Compareceram à Assembleia acionistas titulares de
ações representativas de 100% do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos
Acionistas. Mesa: A Assembleia foi presidida pelo Sr. Lucas Botelho Mattos e secretariada pelo Túlio Botelho
Mattos. Convocação: Tendo em vista o comparecimento de todos os acionistas, ficam dispensadas todas as
formalidades de convocação, nos termos do parágrafo quarto do artigo 124 da Lei n° 6.404/76. Ordem do
dia:  Deliberar sobre a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
DELIBERAÇÕES: após discutidas as matérias constantes na ordem do dia, os acionistas, à unanimidade,
aprovaram, sem restrições ou ressalvas, a reeleição dos membros do Conselho de Administração, para o
mandato no período de 26 de janeiro de 2021 até 25 de janeiro de 2024, a saber: (a) Lucas Botelho Mattos,
brasileiro, engenheiro civil, casado, inscrito no CPF sob o nº 463.294.986-87 e portador da Carteira de
Identidade nº M-1.032.142, expedida pela SSP/MG, com domicílio na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200, sala
2402-C, bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.360-740; (b) Túlio Botelho Mattos, brasileiro,
engenheiro civil, casado, inscrito no CPF sob o nº 463.295.016-53 e portador da Carteira de Identidade nº M-
1.005.827, expedida pela SSP/MG, com domicílio na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200, sala 2402-C, bairro
Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.360-740; e (c) Oswaldo Augusto Mendes Junior, brasileiro,
administrador de empresas, casado, inscrito no CPF sob o nº 060.008.001-34 e portador da Carteira de
Identidade nº MG-15.995.856, expedida pela SSP/MG, com domicílio na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200,
sala 2402-C, bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.360-740, todos com mandato unificado até 25
de janeiro de 2021, sendo que o Sr. Lucas Botelho Mattos, já qualificado, continuará a ocupar o cargo
Presidente do Conselho de Administração. A posse dos Conselheiros ora reeleitos fica condicionada à
assinatura dos respectivos termos de posse, a serem lavrados em livro próprio. Os Conselheiros ora reeleitos
declararam, para todos os efeitos legais, não estarem incursos em qualquer dos crimes previstos em lei que os
impeçam de exercer atividades mercantis, ou administrar Companhias, bem como que não estão condenados,
ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e
assinada por todos os acionistas presentes. Assinaturas – Mesa: Lucas Botelho Mattos (Presidente); Túlio
Botelho Mattos (Secretário). Acionista: CANOPUS HOLDING S/A, representada por seus administradores,
Lucas Botelho Mattos e Túlio Botelho Mattos. Certifico que confere com o original lavrado em livro próprio.
Mesa: Lucas Botelho Mattos - Presidente da Mesa - Túlio Botelho Mattos - Secretário da Mesa - Acionista:
CANOPUS HOLDING S/A - Lucas Botelho Mattos - Túlio Botelho Mattos JUCESP -29/01/2021 -
Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o nº: 41.082/21-7 - Gisela
Simiema Ceschin- Secretária Geral.

PPP HABITACIONAL SP LOTE 1 S/A
CNPJ n° 21.876.833/0001-90 - NIRE 3530047562-3

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 08 DE JANEIRO DE 2021
Data, Hora e Local: às 12:00 horas do dia 08 de janeiro de 2021, na sede da PPP HABITACIONAL SP
LOTE 1 S/A (“Companhia”), localizada na São Paulo, SP, na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Conjunto 64-
A, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-010. Presença: presente a totalidade dos conselheiros da Companhia.
Composição da Mesa: Lucas Botelho Mattos – Presidente - Túlio Botelho Mattos – Secretário -
Convocação: dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme disposto no art. 16 do Estatuto Social
da Companhia. Ordem do Dia: deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.
Deliberação: os Conselheiros aprovaram, à unanimidade, a reeleição dos diretores da Companhia, para o
mandato no período de 26 de janeiro de 2021 até 25 de janeiro de 2024, a saber: (a) Sr. Lucas Botelho
Mattos, brasileiro, engenheiro civil, casado, inscrito no CPF sob o nº 463.294.986-87 e portador da
Carteira de Identidade nº M-1.032.142, expedida pela SSP/MG, com domicílio na Rua Maria Luiza
Santiago, nº 200, sala 2402-C, bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.360-740 , para ocupar o
cargo de Diretor Presidente; e (b) Sr. Hubert Eppenstein de Carvalho, brasileiro, engenheiro civil,
casado, inscrito no CPF sob o nº 832.211.237-87 e portador da Carteira de Identidade RJ-861046693/D
expedida pelo CREA-RJ em 16/10/1990, com domicílio na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Conjunto 64-A,
Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-010, para ocupar o cargo Diretor de Operações e (c) Tárcio José de
Assis Fonseca Barbosa, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da Cédula de Identidade
nº MG-1649273, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 419.789.196-20, com endereço
comercial na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200, sala 2401-C, bairro Santa Lúcia, CEP 30.360-740, Belo
Horizonte/MG, para o cargo de Diretor de Vendas. A posse dos Diretores ora eleitos fica condicionada à
assinatura dos respectivos termos de posse, a serem lavrados em livro próprio. Os Diretores ora eleitos
declararam, para todos os efeitos legais, não estarem incursos em qualquer dos crimes previstos em lei que
os impeçam de exercer atividades mercantis, ou administrar Companhias, bem como que não estão
condenados, ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento: nada mais havendo a tratar,
foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Mesa: Lucas Botelho
Mattos - Presidente da Mesa - Túlio Botelho Mattos - Secretário da Mesa - Conselheiros: Lucas Botelho
Mattos - Presidente do Conselho - Túlio Botelho Mattos - Conselheiro - Oswaldo Augusto Mendes Junior
- Conselheiro - JUCESP -29/01/2021 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o
registro sob o nº: 41.081/21-3 - Gisela Simiema Ceschin- Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 012/2021; 
Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma de 
equipamento - Retífica de Motor Diesel - Entrega das Propostas: a partir 
de 18/02/2021 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.
br/ - Data de Abertura das Propostas: 05/03/2021 às 09h00 no site https://
www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no site supra e 
na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - 
Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 013/2021; 
Objeto: Registro de preços contratação de exames de endoscopia, 
colonoscopia e outros procedimentos associados ao exame - Entrega 
das Propostas: a partir de 18/02/2021 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 
08/03/2021 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - 
Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://
www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@
vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras

O mercado oferece uma grande oportunidade de crescimento 
para o chamado “varejo híbrido”.

Com o aumento na 
demanda de meca-
nismos que ajudem os 

lojistas em suas operações 
e com a expectativa de um 
crescimento de 26% no 
e-commerce brasileiro em 
2021 - segundo pesquisa da 
EbitNielsen - , a Vnda, em-
presa que oferece soluções 
para o varejo, tem a expec-
tativa de expandir e triplicar 
as transações em sua plata-
forma, transacionando R$ 
600 milhões neste ano. 

A empresa tem como foco 
a oferta de soluções híbridas, 
que atendem tanto o comér-
cio digital, quanto o varejo 
físico tradicional, a fim de  
contribuir com o desenvol-
vimento do setor de forma 
sustentável e descomplica-
da. Em 2020, a empresa teve 
um crescimento de 380% na 
base de clientes, consideran-
do de janeiro a janeiro. Além 
disso, ela também dobrou a 
equipe nos últimos seis me-
ses e investiu R$1,2 milhão 
em novos recursos.

Para 2021, além do au-
mento expressivo no valor 
transacionado para as mar-
cas que utilizam sua plata-
forma, a empresa também 
tem o objetivo de investir 3,4 
milhões em novos recursos. 
De acordo com Denis Osório, 
sócio fundador da Vnda, o 
mercado brasileiro ainda 
oferece uma grande oportu-
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
16º Subdistrito - Mooca 

Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial
O RCPN das Pessoas Naturais do 16° Subdistrito - Mooca, Capital, Comunica que por 
Requerimento de ESTELLE SOARES FUMAGALLI, RG nº 53.489.895-6-SSP/SP, CPF 
nº 509.197.818-61, e Título Eleitoral nº 4504 6971 0191, da 004 Zona do TRE/SP, cujo 
Registro Nascimento está aqui Lavrado sob nº 89327, de fls. 148 v; do livro A-091, seu 
nome passou a ser ESTELLA SOARES FUMAGALLl, nos termos do disposto no Art. 56, 
da Lei nº 6.015/73, e no Item 35, do Capítulo XvII, das Normas do Serviço Extrajudicial 
da E. Corregedor/a Geral da Justiça/SP. São Paulo, 17 de Fevereiro de 2021. Natanael 
dos Santos Silva - Escrevente Autorizado.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Empresa oferece soluções tecnológicas 
para o varejo online e híbrido

O mercado brasileiro oferece uma grande oportunidade de crescimento para o chamado “varejo híbrido”, 
já mais popular em países da Europa e nos Estados Unidos

Opinion Box, para o ano de 
2021, 52% dos consumidores 
pretendem comprar online e 
retirar em lojas físicas. 

Assim, a Vnda, que já 
atua há mais de sete anos 
no mercado oferecendo 
mecanismos para atender a 
demanda omnichannel, viu 
uma oportunidade de ajudar 
a fortalecer o crescimento de 
novas marcas, o que a levou 
a conquistar a confiança de 
clientes como Yuool, GE Be-
auty, entre outros. “Um dos 
grandes segredos do varejo 
está na experiência do clien-
te em sua jornada de compra. 
O consumidor atual é, cada 
vez mais, multicanal. Boa 
parte do público já deseja 
uma relação completa com 
as marcas, e também espera 
que esta possa acontecer 
com a mesma excelência nos 
dois ambientes. 

Um estudo do Google 
demonstrou que 71% dos 
consumidores que utilizam o 
smartphone dentro de uma 
loja física, afirmam que o 
dispositivo exerce um papel 
de relevância na experiência 
de compra. Ou seja, uma 
busca que se inicia online 
pode provocar uma visita à 
loja física, da mesma forma 
que uma divulgação offline 
pode estimular um acesso ao 
site da loja”, explica Osório. 
Fonte e mais informações: 
(www.vnda.com.br).

nidade de crescimento para 
o chamado “varejo híbrido”, 
já mais popular em países 
da Europa e nos Estados 
Unidos. 

“Sabemos dos desafios que 
os empresários brasileiros 
têm na hora de montar uma 
loja, seja física ou virtual, 
com toda a complexidade de 
operação e a dificuldade da 
falta de recursos que facili-
tem os processos. Por isso, 
nossa plataforma objetiva 
otimizar isso tudo, elimi-
nando os obstáculos, para 
que nossos clientes possam 
focar no que realmente fará 
diferença para seus negócios 
e então cresçam sem dor de 
cabeça”, aponta o executivo.

Com uma tecnologia capaz 
de atender diversos segmen-
tos do varejo, como moda, 
decoração, cosméticos e 
alimentação, a Vnda acu-

mula parcerias de sucesso 
com marcas como Cervejaria 
Praya, Keune, Insider Store, 
Vinci Shoes, entre outras. 
Como consequência das me-
didas de isolamento social e 
com a mudança dos hábitos 
de consumo, o varejo foi um 
dos setores que precisou se 
reinventar no último ano. 
Devido ao aumento das ven-
das online e a preocupação 
pela melhor experiência de 
compra em lojas físicas, ficou 
mais clara a necessidade de 
se investir em soluções para 
lojistas.  

A estratégia omnichannel 
(multicanal) não tem se 
mostrado apenas uma ten-
dência, mas sim uma neces-
sidade do setor. De acordo 
com a pesquisa “Omnicana-
lidade e o futuro do varejo”, 
encomendada pela Social 
Miner em parceria com 

De acordo com o Duolingo - plataforma 
de aprendizado de idiomas mais popular e 
o app educacional mais baixado do mundo 
-, os idiomas mais estudados no Brasil e na 
maioria dos países são o inglês, o espanhol 
e o francês. Mas você sabia que também é 
possível aprender gratuitamente idiomas 
antigos, em extinção ou até fictícios no 
app? O Esperanto, por exemplo, é um 
dos 98 cursos em 40 idiomas distintos 
que a plataforma oferece. 

Trata-se da maior língua planejada, 
criada em 1887 pelo médico polonês 
Lázaro Luiz Zamenhof e desenvolvida 
para ser um idioma neutro, que facilitas-
se a comunicação e pudesse ser falado 
por todos. Para aqueles que dominam o 
inglês, as possibilidades de aprender um 
idioma exótico são maiores. Neste caso, 
pode-se estudar línguas ameaçadas de 
extinção, como o Hawaiano, o Gaélico 

escocês ou o Navajo, e idiomas antigos 
como o Latim ou o Galês, que é falado 
na Grã-Bretanha há mais tempo que o 
próprio inglês! 

Fãs de Star Trek e Game of Thrones 
podem se aventurar pelo Klingon e pelo 
Alto Valiriano: ambos estão disponíveis 
no app e os cursos foram criados pelos 
linguistas oficiais dos idiomas fictícios. 
Quem já fala espanhol pode aprender a 
língua do povo indígena Guarani, ou o 
idioma Catalão, utilizado principalmente 
na região espanhola da Catalunha, e que 
data da época dos romanos na Idade An-
tiga. Além destes dez idiomas, o Maori, o 
Yucatec, o Yiddish, o Haitiano, o Creole 
e o K’iche são outras línguas exóticas 
que têm cursos em desenvolvimento no 
Duolingo e devem ser disponibilizadas 
no futuro próximo. 

Progredir na carreira, planejar uma 

viagem ou se comunicar com algum ente 
querido são os principais motivos que 
levam as pessoas a aprender um novo 
idioma, mas ser poliglota também ajuda 
a exercitar o cérebro e ter contato com 
uma nova cultura! Se você tem curiosi-
dade em aprender uma língua diferente, 
o Duolingo pode ajudar, e melhor ainda: 
de graça! 

Com mais de 500 milhões de usuários no 
mundo e 30 milhões no Brasil, o Duolingo 
é a plataforma de aprendizado de idiomas 
mais popular e o app educacional mais 
baixado do mundo. A  missão da empresa 
é tornar a educação gratuita, divertida e 
acessível a todos. Além de sua plataforma 
principal, a empresa criou o Teste de In-
glês Duolingo, uma opção de certificação 
de idioma acessível e prática que é aceita 
por mais de 3 mil universidades. Outras 
informações: (www.duolingo.com).

Dez línguas exóticas que você não sabia que 
pode aprender de graça
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