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Egídio Serpa: estimulo à inovação
Clique aqui para ver a notícia no site

*a coluna foi redigida pela jornalista Dháfine Mazza. Após cumprir agenda na Holanda na última semana,
onde formalizou a parceria entre os portos do Pecém e de Roterdã, o governador Camilo Santana seguiu
para a França, onde conheceu, nessa segunda-feira (12), a Station F, uma incubadora de empresas para
startups localizada em Paris. "Conheci um dos maiores centros de startups do mundo. Um projeto
inovador de desenvolvimento tecnológico que reúne, num só lugar, quase mil startups, criando o que há de
mais moderno e eficiente num novo ecossistema de negócios. Nossa ideia é incentivar, cada vez mais,
projetos que estimulem a inovação e a tecnologia no Ceará, em parceria com a iniciativa privada",
declarou o governador Camilo Santana. A Station F fica em uma área de 34.000 metros quadrados e foi
formalmente aberta em junho de 2017. O local oferece acomodações de escritório para até 1.000
empresas iniciantes e em estágio inicial, bem como para parceiros corporativos como Facebook,
Microsoft e Naver. Além do governador, também participaram da visita os secretários César Ribeiro
(Desenvolvimento Econômico) e Élcio Batista (Chefia de Gabinete) e o presidente da Federação das
Indústrias do Ceará (Fiec), Beto Studart. A comitiva foi recepcionada pelo chefe de Inovação da Station F,
Axel Gunaltun. Exportações Com a relevante participação da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), o
Ceará é hoje o 3º maior exportador do Nordeste e o 14º do Brasil. Somente em outubro deste ano, o
Estado exportou US$ 278,4 milhões, valor 108,3% maior que o verificado em setembro deste ano. Já em
relação a outubro de 2017, o avanço é de 48,6%. As informações são do estudo Ceará em Comex,
realizado pelo Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec). Conforme
o estudo, de janeiro a outubro deste ano, o Ceará exportou US$ 1,8 bilhão, valor recorde para o Estado.
Além disso, o montante representa um crescimento de 10,6% em relação ao acumulado em igual período
de 2017. Geladeiras Mais 60 famílias cearenses poderão receber geladeiras novas e com consumo mais
eficiente distribuídas pela Enel Ceará. Os equipamentos serão entregues para consumidores da Barra do
Ceará, em Fortaleza. As inscrições para a participação no sorteio começaram ontem (12) e seguem até
hoje (13), das 8h às 17h. Os clientes da companhia devem se dirigir à Praça Percide Benício Rodrigues
(ao lado da Paróquia Nossa Senhora de Assunção), na Rua 3, número 283. O sorteio será realizado no
mesmo local do cadastro, hoje (13), a partir das 18h, e a entrega das geladeiras ocorrerá amanhã (14),
de 7h às 10h. Para realizar o cadastro no programa, os clientes deverão atender a alguns requisitos
básicos, como ter a última conta de energia paga, ser beneficiado pela Tarifa de Energia Residencial
Monofásico Baixa Renda, Residencial Rural Monofásico, Residencial Monofásico (consumo mínimo
exigido) e possuir em casa uma geladeira velha em uso para realizar a troca. Setor elétrico Fortaleza
receberá, no próximo dia 20, o economista e diretor do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), Marcelo Cortes Neri. Ele ministrará a palestra de abertura do Seminário Nacional de
Distribuição de Energia Elétrica (Sendi), quando falará sobre "Trajetória, desafios e perspectivas
econômicas, sociais e políticas brasileiras". A palestra ocorrerá às 18h30, no Centro de Eventos do
Ceará. O Sendi, evento que é realizado a cada dois anos com o objetivo de debater o setor elétrico
brasileiro, ocorrerá até o dia 23 deste mês. Trabalho autônomo Com o mercado de trabalho formal ainda
em recuperação, aumentou o número de pessoas interessadas em trabalhar de forma autônoma. Para
esses profissionais, uma oportunidade é trabalhar como agente autorizado da NET Fortaleza. Durante
todo o mês de novembro, a empresa está com vagas abertas para quem busca trabalhar de forma
autônoma ou deseja ampliar os seus negócios. Os interessados devem entrar em contato com o executivo
Ribeiro Jr. Pelo telefone (85) 9 9139.1435.
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