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Coquetel patrocinado pela RT

A III Convenção de Franqueados contou com a participação de quase 200 Unidades e um público presente de 400
pessoas. Durante o evento, com o tema Seleção, aproveitando a proximidade da Copa, a Diretoria do Damásio
apresentou os planos para 2014, inspirada em metáforas que expressam bem nosso espírito de time e nossa
dedicação em campo.

DESCONTRAÇÃO
NO SHOW DA BANDA BICHO DE PÉ!

EM DESTAQUE
A abertura da Convenção foi

PARCERIA DE SUCESSO

realizada por Thiago Sayão, CEO
do Damásio Educacional, que
recebeu o Prof. Damásio com
calorosos aplausos, ao discorrer
sobre o que é fazer a diferença
para quem tem uma Unidade.
Thiago Sayão apresentou o panorama do mercado educacional no Brasil, as novas
oportunidades, os investimentos que foram realizados no último ano e, principalmente,
reafirmou o compromisso com a qualidade e excelência do Damásio nesse setor.
Aproveitou a ocasião para apresentar o novo Conselho de Franqueados – gestão 2014
e agradecer a gestão anterior.

A Revista dos Tribunais é a nossa
principal parceira em materiais
didáticos eseus livros complementam
a maioria dos
cursos ministrados
no Damásio.
Nossos professores,
em grande parte, são autores dessa
casa editorial com mais de 100 anos
de tradição.
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MÍDIA
PREMIAÇÃO

Marco Antonio Araujo Junior, Vice-Presidente, falou sobre o
posicionamento do Damásio no mercado de graduação,
pós-graduação, OAB e concursos públicos, reforçando o
compromisso do corpo docente e a importância da participação
dos franqueados no desafio de entregar aos nossos alunos
educação de qualidade.

Comemorou a liderança do Damásio na OAB e
nos cursos preparatórios ao lado dos
Diretores de cada área, Darlan Barroso, Flávio
Martins e Elisabete Vido, e do Coordenador da
Área Trabalhista, Leone Pereira.

OAB

Goiânia | São Paulo – Santo Amaro | Imperatriz | Londrina

Carreiras Jurídicas
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Fortaleza | São Paulo – Tatuapé | Araçatuba | Londrina

M

Pós-Graduação

Y

Fortaleza | Tubarão | Imperatriz | Londrina

CM

Carreiras Públicas

BATE-BOLA DAMÁSIO

MY

O objetivo principal foi promover a troca de experiências,
conhecimentos e ideias entre os participantes.
Dinâmica – os grupos foram divididos em 10 temas, com duração
de 25 minutos para cada debate. Os pontos mais relevantes foram
pontuados e serão aprofundados durante os Encontros Regionais
já previstos para 2014.
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Florianópolis | Itaperuna | Nova Friburgo | Londrina
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Campanha

K

Campanha 2012.2 x 2013.2 – Recife
Campanha 2013.1 x 2014.1 – Garanhuns
Cursos on-line – Florianópolis
Simulados OAB – Presidente Prudente
Foco no aluno – Salvador
Menor inadimplência – Nova Friburgo
Redes sociais – Joinville
Unidade revelação – João Pessoa

Dois dias de muita concentração antes de as Unidades entrarem em campo para
o 2º tempo. Treino, dedicação, preparação, entrosamento e confiança foram
essenciais para as conquistas no 1º tempo. Uma gestão que diariamente motiva
seus colaboradores sempre tem um placar vencedor.
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PALESTRAS

Leonardo Cubiça
Diretor de Franquias

Malu Mortari
Diretora de Marketing e Comercial

Palestra especial de Paulo Storani encerra o
evento no dia 29 de março. Na sua visão, “Missão
dada é missão cumprida”, desde que tenhamos
alguns cuidados em sua execução. “É preciso ter
foco, disciplina, treinamento e concentração
para fazer o melhor, além da competência na
execução”. A palestra foi focada em gestão de
pessoas, comunicação interpessoal, trabalho em
equipe e motivação.

Paulo Storani é ex-capitão do Batalhão de Operações
Policiais Especiais (BOPE), mestre em Antropologia pela
Universidade Federal Fluminense, professor e
pesquisador no Instituto Universitário de Políticas
Públicas e Ciências Políticas da Universidade Cândido
Mendes.

Apoio:

Camila Maffessoni
Diretora de Gente e Gestão

Cristina Gomes
Gerente Comercial

Ricardo Goto
Diretor Administrativo e Financeiro
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