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Estado de inovação nos EUA

U

ma missão institucional da Federação das Indústrias (Fiesc) e do Senai-SC embarca hoje para os Estados Unidos para promover maior
aproximação com entidades e instituições de alta tecnologia. A missão será composta pelo presidente da Fiesc, Glauco José Côrte, pelo diretor
regional do Senai-SC, Jefferson de Oliveira Gomes, e pelo diretor do Instituto de Inovação do Senai para Sistemas Embarcados, André Luiz Pierre Mattei. Já nesta quarta-feira (18), no Instituto de Tecnologia de Massachusetts
(MIT), em Boston, Côrte vai apresentar as oportunidades de pesquisa nos
Institutos Senai de Inovação a estudantes do Brasil e outras nacionalidades.
A intenção é atrair pesquisadores para o desenvolvimento de trabalhos no
estado. O presidente ainda profere palestra no Babson College, promovida
pelo Cambridge Institute of Brazilian Studies e pela Brazil Today. O tema
é SC: um estado inovador e competitivo. O roteiro inclui a continuidade
das tratativas com a CompTIA, sobre capacitação e inovação em tecnologia
da informação (TI), indústria aeroespacial e cidades inteligentes, e também
com a Learning Tree, de capacitação em TI. Oliveira Gomes terá espaço
para falar sobre o Senai-SC também no workshop Construindo uma agenda de trabalho Brasil-USA de Economia Digital, promovido e sediado
pela Embaixada do Brasil nos Estados Unidos.
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Novo secretário
O novo secretário de Estado de Turismo, Cultura e
Esporte será Tufi Michreff Neto. O anúncio foi feito
ontem à tarde pelo governador Eduardo Pinho Moreira. Pós-graduado em Economia e Gestão, com foco em
Planejamento, Orçamento e Gestão Pública (FGV) e
bacharel em Administração, o novo secretário foi diretor de Administração e Finanças da Embratur, de
2012 a 2017, junto com o agora ministro do Turismo,
Vinícius Lummertz. “Ele conhece os caminhos para
acessar os recursos e tem proximidade com o ministro
do Turismo, que também é catarinense. Teremos todas
as condições de avançar e consolidar Santa Catarina no topo dos investimentos do setor”, justificou Moreira. O governador aproveitou para confirmar
a contrapartida do Estado para o Prêmio Catarinense de Cinema 2018, no
valor de R$ 3,5 milhões.

Ainda tecnologia Ontem, em Florianópolis, o presidente da Fiesc, Glauco Côrte,
recebeu o diretor da CompTIA para América Latina e Caribe, Leonard Wadewitz.
Deram continuidade a conversas iniciadas
em fevereiro para cooperação em treinamentos. Wadewitz explicou que as certificações da entidade são focadas em habilidades, e não em produtos, especialmente
no campo da segurança cibernética e infraestrutura de dados. “Temos um programa de certificações com plena capacidade
de desenvolver um profissional de TI do
zero ao nível mais avançado”, disse. Atualmente, a CompTIA já tem 2,5 milhões
de profissionais certificados no mundo.
Doações Liberadas no final de 2017 pelo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as doações de pessoa física via cartão de crédito prometem mudar a cara das próximas
eleições. Até o momento, o maior site para
essas doações é aqui de Santa Catarina, o
doacaoeleitoral.org
Beleza Termina hoje, em São Paulo, a
17ª edição da Hair Brasil, Feira Internacional de Beleza, Cabelos e Estética, que
teve a participação de 27 empresas catarinenses do projeto de Salões de Beleza
do Programa Sebrae Beleza & Bem Estar
Santa Catarina. Marina Barbieri, analista
técnica do Sebrae-SC e coordenadora estaPor Andréa Leonora
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dual do projeto, explicou que o principal
foco da feira é proporcionar novas oportunidades de negócios, mas também lançar
tendências e novos produtos.
Apoio federal A deputada federal Geovania de Sá (PSDB) anunciou ontem a
destinação de mais de R$ 1 milhão para
o município de Criciúma, totalizando até
agora, em seu primeiro mandato, mais de
R$ 12,5 milhões em recursos para a cidade. Do valor anunciado ontem, R$ 700 mil
serão aplicados no custeio da Saúde Pública municipal, R$ 171 mil para o Hospital
São José e R$ 200 mil para a aquisição de
uma retroescavadeira. O prefeito tucano
Clésio Salvaro, é claro, agradece.
Falando em Criciúma, na quinta-feira
da próxima semana, 26, o município sediará o Seminário de Geração Distribuída de Energia Elétrica. O evento,
parte do programa SC+Energia, está
sendo realizado pela Associação dos Produtores de Energia (Apesc), em parceria
com a Fiesc e o governo do Estado. Além
de tratar das tendências e dos desafios do
segmento, serão apresentadas as principais iniciativas públicas e privadas, bem
como os avanços tecnológicos desse novo
modelo de geração de energia. As inscrições estão abertas e são gratuitas. Mais
informações pelo telefone (48) 3231-4330.

