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Notícias
Prefeitura realiza palestra com o tema ‘Como obter Recursos Financeiros’

A Prefeitura de Indaiatuba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, junto com empresa GBA Investimentos realizam no dia 16 de
outubro a partir das 8h30 no Centro de Convenções Aydil Pinesi Bonachella a palestra com o tema ‘Como obter Recursos
Financeiros’, ministrada por Guilherme Bastos de Aguiar.

O público alvo são empresas de pequeno e médio porte representadas por seus diretores e proprietários, considerando que a palestra
versará sobre operações estruturadas, geração de economias, planejamento para ingresso no mercado de ações, poder de
negociação, otimização de custos e avaliação de marcas.

Os interessados em participar devem fazer as inscrições pelo e-mail desenvolvimento05@indaiatuba.sp.gov.br ou pelo telefone (19)
3834-9369. A participação é gratuita. O evento começa às 8h30 e terá um Coffe Break das 9h45 às 10h encerrando a palestra às 11h.
O Centro de Convenções fica na rua das Primaveras, 210, Jardim Pompéia.

Guilherme Bastos de Aguiar

O palestrante Guilherme Bastos de Aguiar é empresário e atua no mercado financeiro desde 1989, gestor financeiro, especialista em
operação de crédito estruturada e em valuation. Faz assessoria empresarial na elaboração de projetos de viabilidade econômica e
financeira para empresas que necessitam de investimentos e capital de giro. É gestor financeiro M&F BOVESPA: Profissional
Certificado da Área Comercial desde 2013. Cursa MBA em Executivo em Crédito (análises de riscos e de crédito) junto à Saint Paul-
Escola de Negócios e Moddys - maior agência classificadora de riscos do mundo. É colunista da Revista do Factoring
(www.revistadofactoring.com.br), possui vasta experiência desde 1989, sempre atuando em todos os portes e segmentos de
empresas. Palestrante desde 2008, ministrou um curso sobre Financiamentos de Longo Prazo Nacional e Internacional na empresa
Eletrobrás-Eletronorte (setembro de 2011). Foi sócio-diretor, entre 2001 e 2011, da empresa Company Consultoria Financeira. Atuou
como consultor financeiro e acumulou o cargo de Vice-Presidente de finanças e corporativo da empresa Minor Hotels. Em 2011 iniciou
o processo de sua nova marca que reflete sua capacidade de disponibilizar recursos (financeiros, humanos, tecnológicos e
mercadológicos), para o desenvolvimento das empresas.
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