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ECONOMIA

CÂMBIO

INDICADORES

BOLSA

POUPANÇA

SALÁRIO MÍNIMO

INFLAÇÃO

. Compra Venda
Dólar Comercial R$ 5,1138 R$ 5,1143
Dólar Turismo R$ 5,2000 R$ 5,3270
Euro turismo R$ 5,1200 R$ 5,2490

Índice Pontos Variação
Bovespa 114.070,48 +1,91 %

23/09/2022 0,7087 %

R$ 1.212,00

. Agosto Ano 12 meses
IPCA/IBGE -0,36% 4,39% 8,73%
INPC/IBGE -0,31% 4,65% 8,83%
IGP-M/FGV -0,7% 7,63% 8,59%

Evento será
realizado entre
os dias 26 e 29
de setembro e
reúne empresas
e profissionais
do segmento

Tenenge confirma presença no Rio Oil & Gas, feira que é referência no setor

EVENTO A organização do
Fórum Agenda Bahia adian-
tou mais um nome de pales-
trante. Trata-se de Camilo
Teles, CEO e fundador da
Antecipa Mercado Anteci-
pação de Recebíveis, mestre
em Computação, além de
fundador da Agilize - escri-
tório de contabilidade online
- e da Zetks.

A 12ª edição do Agenda
Bahia acontece no dia 18 de
outubro. Sua programação
trata de inovação, empreen-

dedorismo, tecnologia e
tendências que vão das rela-
ções pessoais até o mundo
corporativo.

O Fórum Agenda Bahia,
neste ano, terá formato hí-
brido e a parte presencial se-
rá no Wish Hotel, no Campo
Grande, e, Salvador, das 9h
às 18h30. Suas inscrições,
gratuitas, serão abertas nos
próximos dias. Tudo será in-
formado no jornal impresso,
site www.correio24ho-
ras.com.br, aplicativo e re-

Agenda Bahia confirma participação de Camilo Teles
ACERVO PESSOAL

Camilo Teles: empreendedor

RIO DE JANEIRO Para apre-
sentar os diferenciais de seu
portfólio destinado ao mer-
cado industrial, a Tenenge
estará presente em mais uma
edição da Rio Oil & Gas, no
Rio de Janeiro (RJ), conside-
rada a maior feira do setor na
América Latina. O evento
será realizado entre os dias
26 e 29 de setembro, no Bou-
levard Olímpico, localizado
na região portuária da capi-
tal fluminense, e deve rece-
ber mais de 40 mil partici-
pantes nos quatro dias.

Ao longo de sua história, a
empresa realizou 18 usinas
termelétricas responsáveis

pela geração de mais de 6
mil MW de energia para todo
o Brasil, 16 plantas químicas
e petroquímicas, nove plan-
tas de papel e celulose, mais
de cinco mil quilômetros de
gasodutos, além de obras
marítimas, plataformas e
serviços offshore e usinas de
bioenergia. A empresa tem
uma tecnologia proprietária
para planejamento e execu-
ção de empreendimentos, o
SGP (Sistema de Gerencia-
mento de Projetos), com-
posto por diversas ferra-
mentas desenvolvidas
in-house ao longo dos mais
de 2.000 projetos que já fo-

ram realizados.
Em seu estande, localiza-

do no Armazém IBP, nº L15,
a companhia apresentará a
sua expertise técnica, sua

capacidade de gestão am-
biental e experiências de se-
gurança do trabalho na exe-
cução de obras industriais,
nos setores de óleo e gás,
química e petroquímica, pa-
pel, celulose e energia. São
projetos cuja complexidade
demanda alta especialização
para garantir previsibilidade
e eficiência.

O espaço trará, ainda,
uma parte dedicada ao com-
plexo Enseada, do Grupo
Novonor, localizado na Ba-
hia, e que atua como um hub
de soluções em atividades
navais, industriais e logísti-
co-portuárias.

des sociais do jornal (@cor-
reio24horas).

É nesse evento referencial
que Camilo Teles apresenta-
rá suas experiências, como a
que tem com a Antecipa
Mercado, onde busca dimi-
nuir o spread bancário no
Brasil por meio de uma
abordagem inovadora na
antecipação de recebíveis.
Para isso, Camilo conecta o
"contas a pagar" de grandes
empresas com o seu próprio
sistema e os fornecedores

participam de rodadas de
leilão nas quais são fixadas
as melhores taxas de anteci-
pação do mercado. Dessa
forma, a Antecipa consegue
um melhor retorno ao capi-
tal do comprador e um me-
nor custo para o fornecedor.

O Agenda Bahia 2022 é
uma realização do COR-
REIO, com patrocínio da
Acelen e Unipar e apoio ins-
titucional da Prefeitura Mu-
nicipal de Salvador, Rede
Bahia e GFM 90,1.
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