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Empresários da Serra recebem orientações
para investir em inovação
Na manhã da última quinta-feira,
20, empresários da Serra estiveram
no auditório do Pro Cidadão, em
Portal de Jacaraípe, para conhecer o
Tecnova-ES, edital lançado no final
de 2013 pelo Governo do Estado,
por meio da Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do Espírito
Santo (Fapes). Na ocasião, foram
apresentadas informações e tiradas
dúvidas sobre o fundo, que destina
R$ 13,5 milhões para projetos de
inovação nas empresas. As propostas deverão ser enviadas para a Fapes até o próximo dia
14 de março.
O vice-governador, Givaldo Vieira, esteve na oficina do Tecnova-ES e comentou que o caminho para o Espírito Santo é se tornar um estado inovador, aproveitando seu posicionamento geográfico privilegiado. “A Serra tem grande importância econômica para o Estado e
pode ser referência em participação nesses editais lançados pelo Governo”, disse.
A Oficina Tecnova-ES foi organizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia (Sectti) e da Fapes, pela Prefeitura da Serra, por meio de sua
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e pela Associação dos Empresários da Serra
(Ases). O edital tem a meta de apoiar em torno de 40 micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 3,6 milhões.
As empresas executarão projetos de desenvolvimento de produtos e/ou processos inovadores, que envolvam significativo risco tecnológico associado a oportunidades de mercado,
durante um período de 24 meses. O objetivo principal do Programa de Subvenção Econômica é promover o aumento das atividades de inovação e o incremento da competitividade
das empresas e da economia do estado do Espírito Santo.
Os projetos de inovação devem ter valor mínimo de R$ 180 mil e máximo de R$ 400 mil. Do
valor total a ser investido, 40% deverão ser aplicados obrigatoriamente nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Energias Alternativas e Petróleo e Gás, enquanto
os demais 60% nas áreas de Agroindústria, Metal-mecânica, Logística, Biotecnologia e Meio
Ambiente. As propostas devem ser enviadas para a Fapes até o dia 14 de março de 2014. Os
projetos selecionados serão divulgados a partir do dia 6 de maio de 2014.

Sebrae-ES ajuda a participar do Tecnova

O Sebrae-ES pode ajudar empresários interessados em apresentar projetos para o Tecnova.
Isso vai acontecer através do Sebraetec, ação que presta alguns serviços de consultoria tecnológica, entre eles o de elaboração de projetos para subvenção econômica. O Sebrae-ES
subsidia até 80% dos custos da elaboração do projeto.
Quem estiver interessado podem procurar Camila Brandão
camila.brandao@es.sebrae.com.br ou pelo telefone (27) 3041-5533.
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Giro de negócios no Caneg

A Ases e o Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) vão promover um Giro de Negócios e
Oportunidades no 118º Café de Negócios (Caneg), que acontecerá no dia 26 de março, às
08h, na Faculdade UCL, em Manguinhos, na Serra.
O Giro de Negócios e Oportunidades é um ambiente favorável para que micro e pequenas
empresas possam ampliar seu network, por meio de reunião individualizada e de curta duração. Dessa forma, será possível oferecer seus produtos e serviços, além de estabelecer
contatos comerciais.

Visita ao Cercado da Pedra

O diretor presidente da Ases, Antonio Geraldo de Lima, participou de uma visita às obras
do Polo Empresarial Cercado da Pedra, na
segunda-feira, dia 17. O grupo, formado por
empresários, autoridades e representantes
de bairros vizinhos, foi recebido pelo prefeito
da Serra, Audifax Barcelos, e pelo diretor-geral da Superintendência dos Projetos de
Polarização Industrial (Suppin), Carlos Roberto Rafael.
As obras do Cercado da Pedra começaram
em setembro de 2013 e, segundo o contrato, tem previsão para terminar até março de 2015,
com custo total de cerca de R$ 16 milhões. O polo tem mais de 1,2 milhão de metros quadrados,
incluindo uma área de preservação ambiental, e 114 lotes para comercialização. Depois de
pronto, a estimativa é que sejam gerados mil novos postos de trabalho para a região.
A visita técnica ao Cercado da Pedra contou ainda com a participação do diretor de crédito e
fomento do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), Carlos Magno Rocha de
Barros, e do secretário de Desenvolvimento Econômico da Serra, Everaldo Colodetti, entre
outras autoridades.

Empresários encaminhem suas sugestões
para ases@asesonline.org.br

