
Qual é a idade 
certa para fazer um 

intercâmbio?

Qual é o momento 
certo para fazer um 
intercâmbio? Existe 
uma idade mais 
recomendada para 
estudar e trabalhar no 
exterior? 

Todo intercambista se 
questiona acerca dessas 
limitações, preocupa-

dos se estão tomando a atitude 
correta e, na época perfeita. 
Mas, a verdade é que não existe 
uma idade fixa para tomar essa 
decisão. Grandes oportunida-
des aguardam jovens e adultos, 
independentemente de sua 
faixa etária, com experiências 
que podem se tornar memorá-
veis em sua jornada.

A pandemia foi um verda-
deiro dificultador deste sonho 
para milhares de pessoas ao 
redor do mundo. Planos foram 
engavetados e colocados de 
lado até que a situação per-
mitisse a volta dos embarques 
– cenário que, felizmente, já 
se tornou possível. Mesmo 
estagnados durante todo este 
período, cerca de 82% não 
deixaram seu sonho morrer, 
ainda ávidos pela chegada da 
viagem.

Realizar um intercâmbio 
não é uma questão de idade, 
muito menos ser jovem é 
um pré-requisito. Existem 
diversas opções de pacotes, 
cursos e programas voltados 
para todos os perfis – desde 
aqueles que desejam apenas 
adquirir a fluência em uma 
língua estrangeira em cur-
sos de idiomas, àqueles que 
queiram conciliar os estudos 
com carreiras promissoras no 
exterior. Diversidade não falta, 
mas é preciso analisar cada 
caminho de acordo com seus 
objetivos e momento atual.

Os intercâmbios de curta 
duração são alguns dos mais 
famosos e buscados, desde os 
jovens aos empreendedores. 
Normalmente, são escolhidos 
por aqueles que ainda não 
sabem se querem morar no 
exterior em definitivo, mas que 
desejam experimentar essa 
nova rotina – principalmente 
para aperfeiçoar o inglês. Es-
ses estudos podem ser feitos 
desde durante apenas um mês, 
até seis meses, de acordo com 
o que for melhor para cada um.

Para aqueles que buscam 
uma experiência mais abran-
gente, podem escolher dentre 
os populares programas de 
estudo e trabalho. Grande 
parte desses pacotes per-
mite que os intercambistas 
recuperem o valor investido 
durante sua viagem – com o 
benefício de estarem rece-
bendo remuneração em uma 
moeda estrangeira. Sua única 
limitação, contudo, é a idade 
mínima de 18 anos para o visto 
de trabalho e estudo.

Independente de quantos 
anos tenha, o intercâmbio é um 
divisor de águas para todos. 
É um período de redescobri-
mento pessoal e profissional, o 
qual, certamente, abrirá mui-
tos caminhos e possibilidades. 
Mesmo diante de incertezas 
e preocupações que passam 
pela cabeça de todos, não há 
motivos para se privar desta 
oportunidade pela idade que 
possui. Basta pesquisar sobre 
as opções do mercado, e qual 
destino oferecerá aquilo que 
está procurando.

Muitos países apresentam 
cursos excelentes e vagas 
completamente rentáveis para 
estrangeiros. Dentre eles, a 
Irlanda vem se tornando um 
dos mais queridos países pelos 
brasileiros, com opções de 
cursos presenciais, a distância, 
e a chance de conquistar um 
emprego ganhando em euro. 
Em poucos meses, os gastos 
com a viagem podem ser 
recuperados – e ainda, com 
a chance de juntar uma boa 
quantia para lazer e viagens 
para regiões ao redor.

Se tornar um intercambista 
é desafiador. Mas, também, 
uma nova fase de vida sur-
preendente. Não importa 
qual seja seu perfil ou idade, 
ao embarcar para uma expe-
riência no exterior, o tempo 
morando em outro país trará 
frutos memoráveis. 

Ao organizar sua viagem, 
busque a fundo as opções de 
estudo e trabalho, analise qual 
mais lhe agrada, converse com 
pessoas que tenham vivido a 
mesma experiência e, acima 
de tudo, se prepare financeira 
e psicologicamente. Assim, 
mesmo diante dos medos 
inevitáveis, seu intercâmbio 
será esplêndido.

(*) - É CEO da Seda Intercâmbios 
(www.sedaintercambios.com.br).

Helicon Tavares (*)
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Glpilon Participações S/A
CNPJ: 10.783.175/0001-76 NIRE: 35300367715

Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGO e AGE, a se realizarem no dia 25.08.2022, 
às 14:00 horas, na sede social situada na Fazenda Santa Maria-Bairro São Francisco - CEP 18520-
970, em Cerquilho - Estado de São Paulo a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Ordinária: 
a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras rela-
tivas ao exercício social findo em 31.12.2021; b) Outros assuntos do interesse social. Extraordinária: 
a) Distribuição de Lucros; b) Outros assuntos do interesse social. Avisos: Acham-se a disposição dos 
Srs. Acionistas, na sede social da Cia., os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei nº 6.404/76, 
referentes ao exercício social passado. Cerquilho, 10.08.2022. Valmir Pilon - Diretor Presidente.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1055615-17.2021.8.26.0100.O MM. Juiz de 
DIREITO DA 39ª VC, do Foro Central Cível Estado de SP. Dr. Celso Lourenço Morgado, na forma 
da lei e etc. Faz saber a Vera Pinto de Carvalho, RG 2.607.262, CPF 011.729.708-90 e Paulo Pinto 
de Carvalho Filho, RG 1.760.916,CPF/MF, 022.461.478-94, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Titulo Extrajudicial por parte de Condomínio Edifício Maria Tereza, ao qual alega em 
suma a cobrança do valor de R$ 19.571,69 (conforme planilha de cálculos das folhas 160 e 161) 
(03/2022) resultado da inadimplência dos executados  das parcelas mensais e das custas 
condominiais provenientes das unidade 310 e 311 do Condomínio exequente sito a Avenida Duque 
de Caxias, 186, no Bairro de Santa Cecília/SP, ao qual os mesmos são proprietários. Encontrando-
se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada a citação de ambos por Edital, 
para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba 
honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarquem ou reconheçam o crédito do 
Condomínio exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução inclusive custas e 
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em  6 parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Decorridos os prazos 
supra, no silêncio, será nomeado curador especial regular prosseguimento ao feito. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 28 de Junho de 2022.   

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1001956-35.2021.8.26.0281 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Itatiba, Estado de SP, Dr(a). Orlando Haddad Neto, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Faz saber ao réu, Elias Mariano Machado, inscrito no CPF Nº 192.713.788-81, 
ausente, incerto, de paradeiro desconhecido, que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da 
indenização por danos materiais que a Concessionária Rota das Bandeiras move contra si, por 
conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que Ocorre que no dia 
08/01/2019, por volta das 13h33min, o condutor do veículo, ora Requerido, trafegava pela Rodovia 
SP - 332 km 146 + 50, Pista Sul, com o veículo de sua propriedade, que faz saber: marca/modelo: 
GM/Classic Spirit Ano: 2008, Placa: HJG1172, Cor: Prata, Renavam: 974419338, quando ao atingir 
o local dos fatos, perdeu o controle da direção de seu veículo e veio a chocar-se contra a defensa 
metálica Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência Nº 20190108 
1009687. Os Requerentes também alocaram pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis 
para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, 
sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a 
Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 4.542,50 conforme demonstrativo 
anexo. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação do réu, para, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de Itatiba, aos 10 de agosto de 2022. 

Moneycorp Banco de Câmbio S.A.
CNPJ/ME nº 08.609.934/0001-37 - NIRE 35.300.338.022

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de maio de 2022
1. Data, Hora e Local: A Assembleia Geral Extraordinária da Moneycorp Banco de Câmbio S.A. (a 
“Sociedade”) foi realizada em 20 de maio de 2022, às 09:00 horas, na sede social da companhia, na Rua 
Joaquim Floriano, 1052 conjuntos 71 e 72 – Itaim Bibi – CEP 04534-004. 2. Convocação e Presença: 
A convocação é dispensada nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de janeiro de 1976, 
conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade 
do capital social da Sociedade, conforme assinatura lançada no Livro de Presença de Acionistas da 
Sociedade. 3. Mesa: Presidente: Mauricio Auger; Secretária: Anna Tereza Guidolin Kanamaru. 4. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre: (a) Renúncia de membro da Diretoria; (b) Eleição de membro da Diretoria, 
com fixação de seus honorários e mandato; e (c) Consolidação do quadro de diretores da instituição. 5. 
Consideração: Aprovar a lavratura da ata a que se refere esta assembleia geral extraordinária em forma 
de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das S.A. 6. Deliberações: A acionista representando 
a totalidade do capital social da sociedade, sem reservas, deliberou: 6.1. Foi aceito o pedido de renúncia 
ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia, apresentado pelo Sr. Dorival Lourenço da Silva Neto, 
sendo exarado um voto de agradecimento pelos serviços prestados. 6.1.1. Consignar que a instituição 
e o diretor que renunciou outorgaram-se, mutuamente, a mais ampla, rasa, geral, irrestrita e irrevogável 
quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo, título ou pretexto, com relação ao exercício do 
mandato e aos atos praticados pelo membro da Diretoria que renunciou, exceto em caso de fraude ou 
crime. 6.2. Considerando o deliberado no item 6.1 supra, eleger, para o cargo de Diretor de Financeiro, 
o Sr. Daniel John Quinn, irlandês, casado em regime de separação total de bens, contador, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua João Cachoeira, nº 250, apto 112B, Vila Nova Conceição, CEP 
04535-000, portador da Registro de Nacionalidade Estrangeira - RNE nº V4512899 - CGPI/DIREX/
DPF. 6.2.1. O mandato do diretor ora eleito se estenderá até a posse dos diretores que forem eleitos 
na Assembleia Geral Ordinária de 2024. 6.2.2. O diretor ora eleito terá remuneração dentro do limite 
estabelecido na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2021, devi-
damente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP em 19 de julho de 2021, 
sob nº 351.233/21-0. 6.2.3. O diretor ora eleito declarou para os devidos fins de direito e apresentou a 
declaração de que não está impedido por lei especial, nem condenado à pena que, ainda que tempo-
rariamente, vede o acesso a cargos públicos; ou condenado por crime falimentar, prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato; ou crimes 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, bem como preenche todas as condições previstas na Resolução CMN 4.122, sendo 
certo que a ele foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. 6.3. Com a renúncia e a eleição 
mencionados nos itens anteriores, consolida-se o quadro de diretores da instituição, cujo mandato se 
estenderá até a posse dos diretores que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2024, a saber:

DIRETORIA
Nome Cargo

Mauricio Auger Diretor Presidente
Anna Tereza Guidolin Kanamaru Diretora de Risco
Clayson Thiago Engler Pereira Diretor de Operações
Daniel John Quinn Diretor Financeiro

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada 
pelos presentes. Acionista Presente: Novo Mundo Holding Financeira S.A, neste ato representada por 
seu Diretor Roberto Amaral de Almeida. Assinaturas: Mesa: Presidente: Mauricio Auger; Secretária: 
Anna Tereza Guidolin Kanamaru Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro 
próprio. São Paulo (SP), 20 de maio de 2022. Mauricio Auger - Presidente da Mesa; Anna Tereza 
Guidolin Kanamaru - Secretária da Mesa. Jucesp nº 395.590/22-0 em 04/08/2022. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 61.186.680/0001-74 - NIRE nº 3530046248-3
CARTA DE RENÚNCIA

São Paulo, 01 de julho de 2022. Ao Conselho de Administração do: BANCO BMG S.A. Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01 - Condomínio Edifício São Luiz, Vila Nova Conceição - CEP 04543-900, São 
Paulo – SP, Brasil. Ref.: Renúncia ao Cargo de Diretora da Companhia: Prezados Senhores, Pela presente, para todos 
os fi ns e efeitos legais do artigo 151 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, eu, ADELAIDE 
CAMPOS ANDREU SIMÕES, brasileira, casada, publicitária, residente e domiciliada em São Paulo/SP, portadora 
da cédula de identidade RG nº 22.826.201-x SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 142.518.018-30, venho apresentar 
minha renúncia, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretora sem designação específi ca do BANCO 
BMG S.A., instituição fi nanceira com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 9º andar, sala 94, 
bloco 04, 10º andar, sala 101, parte, bloco 01, sala 102, parte, bloco 02, sala 103, bloco 03 e sala 104, bloco 04 e 
14º andar, sala 141, bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município 
de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Economia (CNPJ/ME) sob o nº 61.186.680/0001-74 (“Companhia”), cargo para o qual fui eleita na Reunião do 
Conselho de Administração de 10 de novembro de 2021, homologada pelo Banco Central do Brasil nos termos do 
Ofício 29950/2021 BCB/Deorf/GTSP3, de 2 de dezembro de 2021, PE 200730. Adicionalmente, declaro que não 
tenho nada a reclamar e/ou receber da Companhia a qualquer momento, por qualquer razão ou sob qualquer 
pretexto, com relação a quaisquer obrigações potenciais, penhoras, dívidas ou encargos de qualquer natureza 
(incluindo, entre outros, direitos trabalhistas, previdenciários e civis) relativas ao cargo de Diretora sem designação 
específi ca, concedendo à Companhia a mais ampla, plena, irrevogável e irretratável quitação. Por fi m, peço que 
tomem as providências necessárias junto aos órgãos públicos e reguladores para efetivação da renúncia, colocando-
me à disposição para o que for necessário. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente, ADELAIDE 
CAMPOS ANDREU SIMÕES  - CPF Nº 142.518.018-30. Felice Italo Napolitano - Diretor - Recebido: 01/
julho/2022. JUCESP nº 405.312/22-2 em 09.08.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/11/2021 a 30/11/2021
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Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Gabriel Kessler (*)
 

Para se ter uma ideia, segun-
do dados do IBGE, o PIB 
sofreu uma queda histórica 

de 9,7% no segundo trimestre de 
2020. Assim, as empresas tiveram 
que enxergar novas possibilida-
des de crescimento em meio a 
dificuldades, sendo que uma delas 
foi o fortalecimento da relação 
empresa-colaborador e da cultura 
organizacional. 

Esses dois pontos são extrema-
mente importantes para dar esteio 
a empresas de todos os portes em 
momentos de crise. Uma lição foi a 
valorização da comunicação entre 
funcionários e gestores de forma 
remota e constante para evitar 
ruídos e desalinhamentos que pu-
dessem interferir no desempenho 
das tarefas. Confira as dez lições 
que os colaboradores aprenderam 
em 2021: 
 1) Tecnologia e equipes estru-

turadas têm de ter total foco 
no cliente e na resolução de 
possíveis problemas.

 2) Planejamento com opções A, 
B e C são fundamentais para 
um bom andamento das cor-
porações nesse momento de 
readaptação.

 3) Lidar com novas gerações de 
colaboradores requer da lide-
rança entendê-las e, sobretu-
do, as engajar. Acredito que o 
uso de tecnologias e formatos 
que se assemelham com redes 
sociais são boas alternativas 
nesse sentido.

 4) Conhecer colaboradores sig-
nifica também gerar e analisar 
métricas de alcance, absorção 
e engajamento.

 5) Encontrar influenciadores in-

Lidar com novas gerações de colaboradores requer da liderança entendê-las e, 
sobretudo, as engajar.

Dez lições importantes 
para colaboradores e gestores

Em 2020 e 2021 o cenário econômico global foi afetado por causa da pandemia - a qual deixou grandes 
lições para gestores de negócios

AndreyPopov_CANVA

ternos é um benefício, já que 
todas as empresas têm alguns 
colaboradores que são mais 
“populares”. Esse colaborador 
pode ajudar tanto no processo 
de comunicação dentro da em-
presa, quanto engajar outros 
colegas.

 6) Flexibilização em relação à 
quantidade de dias que o cola-
borador precisa estar presente 
no escritório. Hoje, o modelo 
híbrido é bem mais aceito no 
mundo corporativo e há ferra-
mentas que contribuem para 
manter a cultura organizacio-
nal em pleno funcionamento.

 7) O colaborador precisa conhe-
cer diferentes setores e unida-
des da empresa e incentivá-lo a 
publicar conteúdos em canais 
horizontais de comunicação 
interna, descentralizando a 
função que normalmente é 
atribuída a um único depar-
tamento, criando uma cultura 
de comunicação horizontal.

 8) A contratação de novos talen-
tos para as empresas passou 
por uma implantação de pro-
cessos realizados de forma 
remota no recrutamento, no 
onboarding e no engajamento 
do dia a dia.

 9) Uma preparação adequada na 
política de trabalho remoto fez 
toda a diferença para desen-
volver planos de contingência 
no gerenciamento das equipes 
que trabalhavam de forma 
remota.

 10) Para finalizar, considero 
importante também ressaltar 
que a comunicação da empresa 
pode andar de forma integrada 
com o RH. As redes sociais cor-
porativas também tornaram 
possível entregar métricas aos 
gestores de RH e ter uma visão 
clara do alcance, absorção e 
eficácia dos comunicados in-
ternos.

(*) - É CGO do Dialog.ci (https://www.dialog.ci/).
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