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Mais tecnologia, mais eficiência

O

esforço permanente da Celesc pela inovação foi destaque no IX Congresso de Inovação Tecnológico em Energia Elétrica e o V Seminário de Eficiência Energética no Setor Elétrico, eventos realizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A distribuidora
catarinense foi premiada em três categorias, entre os 170 trabalhos apresentados por 63 empresas que atuam no setor em todo o país. Os eventos
reuniram os melhores cases de Eficiência Energética (EE) e de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D). A empresa conquistou o segundo lugar para melhor artigo sobre Chamada Pública para Programas de Eficiência Energética;
o terceiro lugar para Melhor Artigo de P&D, na categoria Treinamento e Segurança, por sua recém-inaugurada sala de treinamento virtual; e o segundo
lugar para seu sistema de comunicação sem fio para dispositivos instalados
na rede, na categoria Melhor Produto. O sistema possibilita detectar falta de
energia no sistema e a rápida correção. “Quando começamos a investir nos
setores de P&D e EE, foi possível perceber a importância de darmos atenção
a essa grande tendência do mercado e, não por acaso, fomos reconhecidos por
estes esforços em um dos eventos mais importantes do país”, avalia Marco
Aurélio Gianesini, gerente da divisão de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética da Celesc. Ele reforça que a Celesc exerce um papel de protagonismo, em nível nacional, no desenvolvimento de soluções nas duas áreas. Desde 2012, os investimentos da distribuidora em Eficiência Energética
supera os R$ 210 milhões e em Pesquisa & Desenvolvimento supera os R$ 70
milhões. Os eventos aconteceram no início de agosto, em João Pessoa (PB).
Osvaldo Nocetti.

Audiência pública

Florianópolis sedia hoje a terceira audiência pública sobre
a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento norteador da Educação Básica brasileira. O encontro,
organizado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE),
receberá profissionais da educação e de entidades da região Sul do Brasil. Serão cerca de 350 participantes, entre
eles o presidente do CNE e secretário de Estado da Educação, Eduardo Deschamps, o presidente da Comisssão
da BNCC, César Callgari, e o presidente do Conselho Estadual de Educação, Osvaldir Ramos. “A expectativa do
Conselho é que o documento referente à educação infantil
e ao ensino fundamental da Base seja aprovado até o final deste ano. E que
em 2018 seja trabalhado o currículo das escolas e a formação dos professores,
podendo ser efetivamente implementado em 2019”, destaca Deschamps.

“

Será uma nova fase de amadurecimento da relação sindical no país,
momento de reinvenção. A Reforma Trabalhista traz ferramentas para as
entidades demonstrarem aos representados sua importância e razão de existência,
uma vez que são detentoras de prerrogativas legais exclusivas.

”

Presidente da Fecomércio-SC, Bruno Breithaupt. A entidade completou 69 anos ontem.

Alívio Deputada estadual Ana Paula
Lima (PT) comemorou ontem, pelas redes sociais, a retirada de seu nome e o de
seu marido, deputado federal Décio Lima
(PT), da lista de inquérito da Operação
Lava Jato. Décio era suspeito de pedir que
a Odebrecht ajudasse no caixa 2 da campanha de Ana Paula, em 2012, quando
disputava a prefeitura de Blumenau, em
2012. Os deputados esperam a extinção
do processo. “Não tínhamos dúvidas que
a verdade prevaleceria e que a Justiça seria feita”, escreveu Ana Paula.

tos e tramitação de projetos, entre outros
temas. O Legislativo catarinense, que já
tem o maior número de likes do Brasil em
seu Facebook, provou que é possível falar
de política de um modo atraente para o
público jovem também na televisão.

Interação A Diretoria de Comunicação
da Assembleia Legislativa está comemorando mais um sucesso em matéria de
inovação na mídia. Após a sessão plenária de ontem, a jornalista Denise Felix,
ao lado da social media Monique Serafim,
conduziu um programa ao vivo. O modelo
surpreendeu pela interação com o público
e qualidade da informação. Foram debatidos os bastidores do Parlamento, even-

Ajuda O projeto Troco Solidário, uma
das ações de responsabilidade social realizada pela rede Fort Atacadista, acaba de
completar 10 anos. Nesse período, o projeto já doou mais de R$ 5 milhões a 160
instituições de caridade. Só neste último
semestre, as unidades de Santa Catarina
arrecadaram quase R$ 125mil, valor distribuído a entidades de Joinville, Itajaí, Brusque, Florianópolis e Balneário Camboriú.
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Empreendedoras de sucesso apresentam cases inovadores e incentivam
participantes a atuar nessa área no 23º
Meetup Startup SC. O encontro, que
acontece no dia 22, é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo link sebrae.
sc/23meetupstartupsc

