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Política de transporte
sobre trilhos é sancionada
Proposta que prevê compensação pela exploração de
rodovia também recebeu aval do Executivo.
A Política Estadual de
Transporte Ferroviário
e o Sistema Estadual
de Transporte Ferroviário estão previstos na
Lei 23.748, sancionada
pelo governador Romeu
Zema nesta quarta-feira
(23/12/20) e publicada no
Diário Oficial do Estado.
A nova norma tramitou
na Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG)
como o Projeto de Lei
(PL) 1.699/20, do deputado João Leite (PSDB),
aprovado definitivamente
pelo Plenário no dia 2 de
dezembro.

Arquivo ALMG Foto Sarah Torres
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Retrospectiva da Cantata
destaca superação dos mineiros

Por meio das vozes de corais do Estado, ALMG traz um vídeo com
14 músicas das últimas sete edições do espetáculo.
A tradicional Cantata de
Natal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG) deste ano vai acontecer de uma forma diferente, com as emoções das
últimas sete edições reunidas em um vídeo especial
de retrospectiva. A magia do
espetáculo, com seus músicos e cantores, e a participação do público, presentes
nas apresentações de 2013
a 2019, estão no vídeo que
entra no ar a partir desta
terça-feira (22/12/20), na TV
Assembleia e no YouTube
da ALMG.
Página 04

Chamadas

Coluna-MG Rede de Notícias
do Sindijori MG
www.sindijorimg.com.br
Página 02

ISO 37.001: a
importância da gestão
antissubordo
Página 02

Startups poderão
contribuir para melhoria
dos serviços prestados
pela Emater-MG
Página 03

Pág 2 :: Correio do Papagaio

Atos

Prefeitura Municipal
de Andrelândia
AVISO DE RECLASSIFICAÇÃO
O Município de Andrelândia, através da Secretaria
de Cultura, informa que o
recurso interposto referente a
classificação dos participantes inscritos no EDITAL Nº
093/2020 - CHAMADA PÚBLICA 030/2020: prêmio festival
de talentos 2020 da Lei Aldir
Blanc a nível Municipal, recebido como exercício do direito
de petição, foi julgado procedente, ficando a classificação
final conforme a seguir: PRIMEIRO LUGAR: Juvanil de
Oliveira - CPF: 795.398.66634, SEGUNDO LUGAR:Naira
Beatriz Silva de Barros - CPF:
140.164.126-17 e TERCEIRO LUGAR: Ana Thereza
Ribeiro Naback Lopes - CPF:
128.515.716-80. Informações:
www.andrelandia.mg.gov.br.
Aline Rizzi. 29/12/2020.
AVISO DE RESCISÃO
Processo n° 083/2018, Concorrência Pública n° 001/2018
O município de Andrelândia,
torna público, a rescisão amigável do contrato n° 051/2018 da
empresa CAMPOS E ROCHA
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
LTDA, CNPJ: 03.888.106/000161, referente ao processo supracitado, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para construção de uma
unidade educacional infantil
Pro Infância, celebrado entre
o Município de Andrelândia e o
FNDE/MEC – Termo de Compromisso PAC2 – 07057/2013,
na forma do art. 79, II, da Lei
Federal n° 8.666/93. Francisco
C. Rivelli. Prefeito Municipal.
29/12/2020.
AVISO DE RESCISÃO
Processo n° 007/2020, Pregão Presencial n° 003/2020.
O município de Andrelândia,
torna público, a rescisão unilateral do contrato n° 033/2020
da empresa CAMPOS ROCHA
SERV. E CONSTRUÇÕES
LTDA, CNPJ: 03.888.106/000161, referente ao processo supra-

citado, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação
de serviços especializados de
engenharia na construção de
rede para captação de águas
pluviais, com fornecimento
de materiais, equipamentos
e mão-de-obra necessários,
na forma do art. 79, I, da Lei
Federal n° 8.666/93. Francisco
C. Rivelli. Prefeito Municipal.
29/12/2020.
AVISO DE RESCISÃO
PROCESSO N° 038/2020,
PREGÃO PRESENCIAL N°
016/2020
O município de Andrelândia, torna público, a rescisão amigável do contrato n°
049/2020 da empresa CORDEIRO CONSTRUÇÕES,
CNPJ: 11.985.809/0001-36,
em 01/12/2020, referente ao
processo supracitado, cujo objeto é a contratação de empresa
para prestação de serviços
especializados de engenharia
na execução de drenagem
pluvial, com fornecimento de
materiais, equipamentos e
mão-de-obra necessários, na
forma do art. 79, II, da Lei Federal n° 8.666/93. Francisco
C. Rivelli. Prefeito Municipal.
30/12/2020.
AVISO DE RESCISÃO
Processo n° 015/2020, Pregão Presencial n° 008/2020
O município de Andrelândia,
torna público, a rescisão unilateral do contrato n° 054/2020
da empresa M CAVALCANTI
INFRAESTRUTURA E URBANISMO EIRELLI ME, CNPJ:
23.895.020/0001-73, referente ao processo supracitado,
cujo objeto é a contratação
de empresa para prestação
de serviços especializados
de engenharia para execução
de mão-de-obra, objetivando
o enrocamento com pedra de
mão (GABIÃO) no leito dos
córregos do município de Andrelândia, na forma do art. 79,
I, da Lei Federal n° 8.666/93.
Francisco C. Rivelli. Prefeito
Municipal. 30/12/2020.

ISO 37.001: a
importância da gestão
antissubordo
Por Alexandre Prosdocimi
Suborno é, segundo definição da própria ABNT NBR ISO
37001, “a oferta, promessa, doação, aceitação ou solicitação
de uma vantagem indevida de
qualquer valor (que pode ser
financeiro ou não financeiro),
direta ou indiretamente, e independente de localização (ões),
em violação às leis aplicáveis,
como um incentivo ou recompensa para uma pessoa que
está agindo ou deixando de agir
em relação ao desempenho das
suas obrigações”.
Sabemos e temos vivenciado em nosso país as sérias
consequências sociais, morais,
econômicas e políticas que o
suborno traz. Ele prejudica a
justiça e o atendimento a direitos humanos básicos, atrasa a
redução da pobreza, aumenta
o custo dos negócios, bens e
serviços, traz incertezas comerciais, diminui a qualidade,
quebra a confiança e pode
levar à perda de vidas e propriedades.
Através da Lei n. 12.846,
conhecida como Lei Anticorrupção, foi instituída a responsabilização administrativa
e civil de pessoas jurídicas
por praticarem atos lesivos,
sejam eles cometidos em seu
interesse ou benefício, contra
a administração pública, tanto
nacional como estrangeira.
No entanto, apenas a lei
não será suficiente na resolução do problema de corrupção
e, mais especificamente, no
combate ao suborno. Somente
uma ação proativa das organizações, por meio de uma liderança comprometida na criação
de uma cultura de integridade,
transparência, abertura e compliance poderá assegurar o
sucesso ou falha no combate
ao suborno e à corrupção de
uma forma geral.
E é aí que entra o sistema
de gestão antissuborno e a
ABNT NBR ISO 37001. A Lei
Anticorrupção trouxe, além de
punições severas para os atos
lesivos - que são, basicamente,
atos de corrupção, fraude e atos
de obstrução à investigação,
fiscalização e regulação - uma
questão preventiva ao incentivar as organizações a adotarem
programas de integridade.
Os programas de integridade

são um conjunto de mecanismos
e procedimentos para prevenir a
ocorrência dos atos lesivos ou,
caso ocorram, que seja possível
identificá-los e interrompê-los,
além de remediar os danos
causados. Assim, a Lei n. 12.846
Anticorrupção e o Decreto n.
8.420, que a regulamentou, incluiu o Programa de Integridade
como um dos fatores atenuantes
no cálculo da sanção administrativa de multa.
Embora a ABNT NBR ISO
37001 não mencione diretamente o programa de integridade, ela apresenta uma série
de requisitos que vão contribuir
para que a organização tenha
não somente um programa
de integridade confiável, mas
todo um sistema de gestão
antissuborno avaliado por um
organismo de certificação independente.
Os riscos de suborno em
uma organização variam de
acordo com o tamanho da
empresa, localização, setor, natureza, escala e complexidade
das atividades. Assim, as políticas, procedimentos e controles
serão proporcionais aos riscos
de suborno que a organização
enfrenta.
O sistema de gestão antissuborno traz requisitos comuns
às demais normas de sistema
de gestão, como a análise do
contexto das partes interessadas, o controle da informação
documentada, a realização de
auditorias internas, a análise
crítica pela direção, entre outros. Para a operação do sistema de gestão antissuborno,
a norma apresenta requisitos
para due diligence, controles
financeiros e não financeiros,
além de controles adotados
por organizações controladas
e parceiros de negócios. Fala
ainda sobre doações, presentes, códigos de ética e canais
de denúncias.
A conformidade do sistema
de gestão antissuborno com
a ABNT NBR ISO 37001 não
pode fornecer garantia de que
nenhum suborno tenha ocorrido ou venha a ocorrer, uma
vez que é impossível eliminar
todos os riscos de suborno.
Mas a certificação pode, no
entanto, ajudar a organização
a prevenir, detectar e responder
ao suborno.

Nomeação foi publicada
nesta quinta-feira (10.12),
no Diário Oficial da União
Nomeação foi publicada nesta quinta-feira (10.12), no Diário
Oficial da União
Gilson Machado Neto é o
novo ministro do Turismo. A
nomeação foi publicada nesta
quinta-feira (10.12), no Diário
Oficial da União (DOU). Natural
de Recife, capital de Pernambuco, Gilson assume a Pasta após
mais de um ano como diretorpresidente da Agência Brasileira
de Promoção Internacional
do Turismo (Embratur), onde
atuou na promoção do turismo
brasileiro no exterior e, mais
recentemente, durante a pandemia, na promoção doméstica.
Antes de assumir a presidência
da Embratur, em maio de 2019,
foi secretário nacional de Ecoturismo do Ministério do Meio
Ambiente (MMA).

Membro do trade turístico da
Rota dos Milagres e do Convention Bureau de Maragogi (AL),
Machado Neto se formou em
medicina veterinária, mas foi
no turismo que encontrou sua
vocação, atuando no setor por
mais de 30 anos. Aos 52 anos,
Gilson também é empresário,
produtor de eventos e músico.
A partir de agora, Gilson
será responsável por liderar
as ações do Ministério do
Turismo, composto pela Secretaria Executiva; Secretaria
Nacional de Desenvolvimento
e Competitividade do Turismo; Secretaria Nacional de
Atração de Investimentos,
Parcerias e Concessões;
Secretaria de Infraestrutura
Turística; e Secretaria Especial da Cultura.
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Teste de covid-19 só para
grupos
A coleta de amostras swab
RT-PCR para realização do
teste de covid-19 será restrita
em Coronel Fabriciano por 30
dias. A medida, que atinge a
todos os municípios é decorrente de mudanças realizadas
pela Secretaria de Estado de
Saúde (SES). Durante este
período, os teste serão restritos a profissionais de saúde;
profissionais de segurança;
idosos com idade igual ou
superior a 60 anos; pacientes
com condições clínicas de
risco; e populações ou grupos
sociais de alta vulnerabilidade
(indígenas, quilombolas, ciganos, circenses e população
em condições de rua). (Diário
do Aço- Ipatinga)
Startups entre mais atrativas
Quatro startups do Sul de
Minas estão entre as selecionadas pelo Movimento 100
Open Startups que divulga,
anualmente, o ranking das 100
startups brasileiras mais atraentes para as grandes empresas. As mineiras aparecem entre as dez empresas iniciantes
mais bem colocadas no Top
10, em três categorias: 1º lugar
na Log Techs, Comprovei, de
Itajubá; 4º e 10 º lugares na categoria AgriTechs, Safe Trace,
de Itajubá e Tbit Tecnologia S.
A, de Lavras, respectivamente;
e ainda o 1º lugar na categoria
Marketplace, Simplifica Fretes, de Varginha. (Gazeta de
Varginha)
Comerciantes protestam
Comerciantes e lojistas
voltaram a se reunir em protesto contra o fechamento dos
estabelecimentos comerciais
em Juiz de Fora. De acordo
com o presidente do Sindicato
Intermunicipal da Classe Econômica do Setor de Beleza
e Similares de Juiz de Fora
e Região (Sinterbel), Paulo
Bitar, – uma das entidades
que conduz a manifestação -,
durante o ato foram coletadas
assinaturas de apoiadores. O
abaixo-assinado será entregue
na próxima semana para a
nova gestão da Prefeitura. O
grupo reivindica a retomada
imediata das atividades dos
setores comerciais. (Tribuna
de Minas- Juiz de Fora)
Inaugurada pista de
bicicross
A Prefeitura Municipal
de Andradas inaugurou uma
pista de bicicross no Parque
Municipal Ricardo Sasseron.
Local de lazer dos andradenses também recebeu uma academia ao ar livre e o arquivo
municipal. A pista de bicicross
entregue será utilizada por
jovens atletas andradenses e
poderá receber competições.
Na ocasião, houve uma volta

de apresentação por parte de
jovens do Andradas Bicicross
Clube. Outra estrutura entregue foi uma academia ao ar
livre, que agora estará no local
para a prática de exercícios por
parte da população. O arquivo
municipal que também foi
inaugurado e recebeu o nome
de “Samuel Biajoni”. (Portal da
Cidade- Andradas)
Centro de Fisioterapia é
inaugurado
O prefeito Fradique Gurita
inaugurou as novas instalações do Centro de Fisioterapia Pedro Martins Vitória) no
Distrito de Honorópolis, em
Ituiutaba. O novo prédio é
composto de recepção, sala
de avaliação e equipamentos
para os exercícios de fisioterapia. Durante a solenidade de
inauguração o prefeito Fradique destacou que as obras
de reforma do novo prédio do
centro de fisioterapia foram
realizadas com recursos próprios da prefeitura, priorizando
assim mais investimentos na
área da saúde no Município.
(Pontal em Foco- Ituiutaba)
Mais 1,1 mil ocorrências
nas estradas
Os trechos entre Uberlândia e Uberaba foram campeões em flagras de transporte
clandestino de passageiros.
Conforme o balanço divulgado
pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem
de Minas Gerais (DER-MG),
somente nas rodovias próximas a Uberlândia e Uberaba
foram realizadas cerca de
1.1075 mil operações. Ao todo,
nas rodovias do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas em 2020, foram
1.412 operações de combate
ao transporte clandestino de
passageiros. De janeiro a
novembro, no estado, foram
mais de 12 mil multas e 450
veículos apreendidos. (Jornal
da Manhã- Uberaba)
Troco Solidário arrecada
R$ 56 mil
O projeto MusicalIHA, do
Instituto Helena Antipoff (IHA)
em Divinópolis, completou
dois anos. A proposta ajuda
adolescentes e adultos com
deficiência intelectual, múltipla
ou do transtorno do espectro
autista a desenvolver suas
habilidades musicais, artísticas
e motora. O projeto, porém, só
saiu do papel com o apoio dos
Supermercados ABC com o
Troco Solidário. Em dois anos
de parceria, o Troco Solidário já
arrecadou R$ 56 mil para o instituto. O valor é revertido na manutenção do projeto MusicalIHA
e foi fundamental para colocar
o sonho em prática. Apenas
para comprar os instrumentos
utilizados pelos assistidos foram investidos R$ 7 mil. (Portal
Agora- Divinópolis)
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Política de transporte sobre
trilhos é sancionada
Proposta que prevê compensação pela exploração de
rodovia também recebeu aval do Executivo

A Política Estadual de
Transporte Ferroviário e o
Sistema Estadual de Transporte Ferroviário estão previstos na Lei 23.748, sancionada pelo governador
Romeu Zema nesta quartafeira (23/12/20) e publicada
no Diário Oficial do Estado. A nova norma tramitou
na Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG)
como o Projeto de Lei (PL)
1.699/20, do deputado João
Leite (PSDB), aprovado definitivamente pelo Plenário
no dia 2 de dezembro.
O principal objetivo da
nova política é ampliar a
quantidade de passageiros
e cargas transportados por
meio do modal ferroviário
no Estado.
Um dos instrumentos
será o Plano Estratégico Ferroviário do Estado
(PEF), que trará um portfólio de projetos planejados
para o Sistema Estadual

de Transporte Ferroviário.
O PEF terá a vigência de,
no mínimo, 15 anos contados da data de publicação
da lei, e será revisado, no
mínimo, a cada 8 anos.
A nova norma também
traz princípios da ação
do governo para estimular o desenvolvimento do
modal, como: integração
do transporte ferroviário
estadual com o que está
sob jurisdição da União e
dos municípios; integração
entre os modais ferroviário, rodoviário, aquaviário
e aéreo; preservação do
patrimônio ferroviário de
relevância histórica, entre
outros.
A regra estabelece, ainda, os objetivos da nova
política como, por exemplo:
a redução dos acidentes de
trânsito e congestionamentos; o aumento da eficiência
energética; a priorização
do conforto e da melhoria

da qualidade de vida dos
usuários dos serviços.
A lei permite que o Estado explore a infraestrutura
ferroviária – sob sua jurisdição, a ele delegada ou
cedida por outro ente da
federação – diretamente ou
mediante concessão, permissão ou autorização.
O Executivo ainda poderá autorizar a exploração
de ferrovias em regime de
direito privado, por meio de
contrato a ser formalizado e
com prazo determinado.
Executivo avaliza compensação pela exploração
de rodovia
O Diário Oficial também
traz a sanção do governador
à Lei 23.746, que traz diretrizes para investimento em
infraestrutura em regiões
afetadas pelas concessões
públicas para exploração de
rodovias no Estado.
A nova norma se originou
do PL 905/19, de autoria

Arquivo ALMG Foto Sarah Torres

do deputado Zé Reis (Podemos), que acrescenta
artigo à Lei 12.219, de
1996, a qual autoriza o
Poder Executivo a delegar,
por meio de concessão ou

Retrospectiva da Cantata
destaca superação dos mineiros
Por meio das vozes de corais do Estado, ALMG traz um vídeo com
14 músicas das últimas sete edições do espetáculo.
A tradicional Cantata de
Natal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG) deste ano vai acontecer de uma forma diferente, com as emoções das
últimas sete edições reunidas em um vídeo especial
de retrospectiva. A magia do
espetáculo, com seus músicos e cantores, e a participação do público, presentes
nas apresentações de 2013
a 2019, estão no vídeo que
entra no ar a partir desta
terça-feira (22/12/20), na TV
Assembleia e no YouTube
da ALMG.
Com o slogan “Nas vozes
da nossa história, nosso poder de superação”, a ALMG
oferece esse produto para a
sociedade, com 14 músicas
cantadas com a força das
vozes dos mineiros, por
meio de corais parceiros
da ALMG. No início haverá
uma breve mensagem do
presidente da ALMG, deputado Agostinho Patrus (PV),
além de fotos das cantatas
realizadas entre os anos de
2008 e 2012.
Em um momento de desafios diante da pandemia
da Covid-19, o Legislativo
mineiro reforça o conceito
da Cantata, de harmonia
e riqueza, que derivam da

2016
1. “Mary had a baby”,
Negro Spiritual; arr.: Robert
Shaw - Sérgio Canedo
2. “Betelehemu, Babatunde Olatunji”; arr.: Wendell
Whalum - Cleude William
2017
1. “Om obani”, Christopher
Ayodele/Arr.: Fred Onovwerosuoke - Flávia Campanha
2. “Noite feliz”, Franz Gruber / Joseph Mohr - Guilherme Bragança / Solista:
Bárbara Penido
diversidade e pluralidade.
Nesse sentido, a Cantata traz a mensagem que
são sempre necessárias
a celebração da vida e a
promoção da união, superação e força.
A retrospectiva traz quase 1 hora de espetáculo,
com um repertório, como
de costume, de canções
eruditas, natalinas e peças de variadas tradições
culturais. O vídeo ainda
exalta as 300 vozes, marca
registrada da Cantata, que
representam a pluralidade
e a importância da união
entre as pessoas.
Repertório da
retrospectiva

2013
1. “Gloria” - Vivaldi / Regência: Sergio Canedo
2. (part. especial Coro
Madrigale) “Ave Maria”, de
Giulio Caccini, solo de Patrícia Cardoso Chaves
2014
1. “Sanctus, Gonoud” Leonardo Cunha / solo Andrea Peliccioni
2015
1. “Pannis Angelicus”, de
Cesar Franck - Éric Lana /
solo Andrea Peliccioni
2. “Tolite Hostias”, Camille Saint-Säens - Sérgio
Canedo

2018
1. “Baba Yetu”, Christopher Tin - Flávia Campanha
/ solo Emanuelle Cardoso e
Júlio César de Mendonça
2. “Siyahamba”, Folclore
sul-africano - Leo Cunha
2019
1. “Paixão e fé”, Tavinho
Moura e Fernando Brant Guilherme Bragança / Solo:
Emanuelle Cardoso
2.” Oh holy night”, Adolphe
Adam - Vivian Assis / Solo: Clara Guzella e Julio Mendonça
3. “Oh happy day”, Edwin
Hawkins - Cleude William /
Solo: Robson Lopes, Clara
Guzella, Emanuelle Cardoso
e Julio Mendonça.
Fonte: ALMG

de permissão, os serviços
públicos que menciona.
A regra sancionada estipula, entre outras medidas,
que os recursos auferidos
pelo Estado com a outorga

de concessão rodoviária
devem priorizar obras rodoviárias na região na qual
está situada a rodovia concedida.
Fonte: ALMG

Startups poderão
contribuir para melhoria
dos serviços prestados
pela Emater-MG

Governo de Minas lança edital para
selecionar projetos de startups com
soluções para a gestão pública
O trabalho de assistência técnica e extensão rural desenvolvido
pela Emater-MG poderá ganhar
um reforço de startups nacionais e
estrangeiras. A empresa foi incluída
numa ação do Governo de Minas
Gerais para selecionar startups que
apresentem com soluções para os
desafios da gestão pública.
No dia 16/12, a Secretaria
de Estado de Desenvolvimento
Econômico lançou o edital da 6ª
rodada de aceleração de startups
do Seed - Startups and Entrepreneurship Ecosystem Development.
De acordo com o documento, 90%
das 60 das vagas são voltadas a
startups com soluções tecnológicas
para desafios apresentados por
órgãos estaduais. As outras vagas
serão para projetos de negócios
de base tecnológica de quaisquer
segmentos.
Neste ano, 22 órgãos da administração direta e indireta do
Governo de Minas inscreveram
105 propostas de desafios que
poderiam ser solucionados pelas
startups. Trinta e sete foram aprovadas e constam no edital, sendo
duas sugeridas pela Emater-MG.
Uma delas é sobre como promover uma assistência técnica e
extensão rural digital eficientes e
ágeis para os agricultores familiares, que possam ser avaliadas
qualitativamente, e ainda gerar economia para o estado. “Buscamos
uma modalidade complementar à
assistência técnica que já fazemos,
que é a assistência presencial.
Queremos ampliar e potencializar o
trabalho, por meio digital, somando
às ações já desenvolvidas pela
empresa”, explica o diretor técnico
da Emater-MG, Feliciano Nogueira
de Oliveira.
A outra proposta da EmaterMG trata da mensuração e mapeamento da comercialização e da
percepção dos consumidores nas

feiras livres da agricultura familiar,
existentes em centenas de municípios do estado. “A Emater-MG
tem um trabalho muito importante
na coordenação das feiras junto às
prefeituras municipais, na organização da produção e na assistência
técnica aos agricultores”, afirma o
diretor da empresa.
Participação
As startups interessadas em
participar podem fazer a inscrição
até o dia 29 de janeiro de 2021.
Foram criados critérios de seleção
como: relevância para a política
de desenvolvimento econômico,
impacto no setor produtivo, aderência à política governamental, e
factível de solução no ecossistema
de inovação.
“Dessa forma, as startups desenvolvem seus negócios e contribuem para uma gestão pública
cada vez mais eficiente, desburocratizada e inovadora”, explicou o
secretário-adjunto da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), Fernando Passalio.
Todos os selecionados terão
acesso ao incentivo financeiro
previsto no edital. Podem participar empreendedores nacionais ou
estrangeiros.
As informações sobre o edital
estão disponíveis no site www.seed.
mg.gov.br. As dúvidas serão esclarecidas somente por meio do e-mail
operacoes@seed.mg.gov.br.
Definição
Startup é um termo ainda novo.
Basicamente é um grupo de pessoas, com perfil empreendedor, que
trabalha no desenvolvimento de um
negócio inovador, repetível e com
potencial de crescimento rápido.
De acordo com o Sebrae, as
startups são mais frequentes na internet porque é mais barato e a web
torna a expansão do negócio mais
fácil, rápida e com menor custo.
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