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A logística e a estrutura da ação começaram a ser formatadas na última semana, no Paço
Municipal, e contam com a disposição dos empreendedores em atuar no cenário exter ior

Programa Exporta Araraquara tem
por meta expandir economia regional
EMPREENDEDORISMO
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� A Prefeitura de Araraquara,
por intermédio da Secretaria
de Ciência, Tecnologia, Turis-
mo e Desenvolvimento Sus-
tentável, elabora o programa
Exporta Araraquara com par-
ceiros e entidades representa-
tivas dos setores de empreen-
dedor ismo.

O objetivo é ampliar a eco-
nomia regional e conquistar
um público consumidor além
das fronteiras do País. A lo-
gística e a estrutura do pro-
grama começaram a ser for-
matadas na última semana,
no Paço Municipal.

A disposição do empreen-
dedor em atuar no cenário
exterior é o primeiro passo
independentemente do porte
e da produção da empresa.
Inclusive empresas incuba-
das em processo de gradua-
ção serão avaliadas.

Para o prefeito Marcelo
Barbieri, a atual administra-
ção tem se empenhado em
atrair novas empresas para a
cidade como a Hyundai Ro-
tem, Randon, Henrimar, Big
Dutchman, entre outras, e in-
centivado os empresários
com apoio na Sala do Empre-
endedor e Incubadora de
Em p re s a s.

Atrair empresas
“Uma das prioridades do
nosso governo é atrair em-
presas para a cidade, gerar
empregos e renda para o mu-
n i c í p i o”, destaca Marcelo
Barbieri, que recebeu o prê-
mio de Prefeito Empreende-

sil, Sebrae, Ciesp/Fiesp, Asso-
ciação Comercial e Industrial,
Correios e definir as diretrizes
do Exporta Araraquara que
tem a missão de inserir os em-
presários da região no merca-
do internacional”, adianta a se-
cretár ia.

De acordo com o secretário
de Governo, André Beraldo,
Araraquara tem uma econo-
mia forte e potencial para lide-
rar as exportações na região. “A
vocação logística da cidade, no
centro do estado, a oferta de
energia, água, entroncamento
ferrorodoviário, universidades,
nova Fatec e qualidade de vida
são pontos positivos para am-
pliar o nosso atual polo expor-
t a d o r”, destaca.

O Exporta Araraquara visa a
descoberta de produtos inova-

dores e com qualidade de
competição internacional após
diagnósticos de técnicos do
Projeto de Extensão Industrial
Exportadora (Peiex) e apoio da
Apex-Brasil, da Fundação Van-
zolini e da USP.

O diagnóstico e a capacita-
ção ocorrerão na própria em-
presa com até 40 horas de
aprendizagem com mais de
250 itens abordados para ava-
liar o produto, as condições de
trabalho, organização, logísti-
ca, layout interno, administra-
ção, recursos humanos, gestão
de qualidade, finanças e cus-
tos, entre outros.

“É importante a adesão dos
empresários, pois o programa
irá dimensionar o potencial da
empresa para o mercado exter-
n o”, conclui a secretária.

D I V U L G AÇ ÃO

Além de atrair empresas estrangeiras para região, cidade quer capacitação para se inserir globalmente

Araçatuba recebe 11ª edição
do Movimento pela Inovação

C O N S U LT O R I A

Fundación Mapfre incentiva pesquisa
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� Estão abertas, na Fundación
Mapfre, inscrições para bolsas
de estudo e auxílio à pesquisa
para estudantes de pós-gra-
duação e pesquisadores com
projetos relacionados às áreas
de seguros, saúde e previdên-
cia social, entre outras

A fundação oferece três
iniciativas para apoiar e esti-
mular a excelência no desen-
volvimento de estudos e pes-
quisas nestas áreas. Os
estudantes que tenham sido
aceitos por cursos de univer-
sidades da Espanha poderão
se inscrever na Convocatória
2016 de Bolsas para Estudos
de pós-graduação em Seguro
e Previdência Social. Serão
analisados candidatos que
desenvolvam programas aca-
dêmicos de pós-graduação

acadêmico completo. No total,
a Fundación Mapfre destinará
150 mil euros para os estudan-
tes selecionados. Os cursos de-
vem ser ministrados em perío-
do integral, com carga letiva
mínima de 300 horas, das

quais pelo menos 50% deverão
ser de caráter presencial, e ter
início no curso acadêmico de
2016/2017.

Outra oportunidade é a Ini-
ciativa de Auxílios à Pesquisa
Ignacio H. de Larramendi, que
homenageia o primeiro presi-
dente da Fundación Mapfre.
São bolsas voltadas a pesqui-
sadores ou equipes de pesqui-
sa do meio acadêmico e profis-
sional que pretendem
desenvolver programas de pes-
quisa nas áreas de Prevenção e
Segurança Viária (concederá o
valor total de 24 mil euros),
Promoção da Saúde (valor to-
tal de 48 mil euros) e Seguro e
Previdência Social (valor total
de 15 mil euros). Inscrições,
até 13 de outubro. Informa-
ções nos links: Bolsas para Es-
tudos de pós-graduação em
Seguro e Previdência Social:
h t t p s : / / w w w. f u n d a c i o n m a p -
f re. o rg / f u n d a c i o n / p t / t e - i n t e -
re s s a / b o l s a - a u x i l i o / p o s t g ra -
do/nova-convocator ia-bolsas-
p o s - g ra d u a c a o. j s p.

� Com objetivo de encurtar a
distância entre instituições de
fomento, empresas, startups e
centros de pesquisa a fim de
impulsionar a economia pau-
lista com o investimento em
inovação, a cidade de Araçatu-
ba recebe o Movimento pela
Inovação, entre hoje e quin-
ta-feira.

O evento, localizado na se-
de do Ciesp Alta Noroeste, é
uma iniciativa da Desenvolve
SP – Agência de Desenvolvi-
mento Paulista voltada para
empresários e pesquisadores.

Na abertura, os empreen-
dedores e pesquisadores po-
derão conhecer as opções de
financiamento e outros tipos
de apoios à inovação existen-
tes no estado.

Os demais dias do evento
serão dedicados aos atendi-
mentos individuais.

Os empresários e pesquisa-
dores de Araçatuba e região in-
teressados em saber mais so-
bre as possibilidades de
financiamento e outros tipos
de apoio poderão agendar um
horário com os consultores da
Desenvolve SP e tirar todas as
d ú v i d a s.

O suporte oferecido vai des-
de consultoria para formata-
ção de projetos até a orienta-
ção para o financiamento mais
adequado ao projeto de inova-
ção, que contam com linhas de
subvenção econômica, linhas
de financiamento de longo
prazo, ou ainda aportes via
venture capital, por meio de
Fundos de Investimento em
Par ticipações.

As inscrições para palestra e
atendimento devem ser reali-
zadas pela internet.

Os atendimentos serão reali-
zados hoje (12), das 14h às
17h. Amanhã e quinta-feira (13
e 14), das 9h às 17h. /Agências

dor por duas vezes. Segundo a
secretária da pasta de Desen-
volvimento, Marimar Guidorzi,
no primeiro encontro com os
apoiadores do programa foram
definidos os caminhos que os
empresários irão trilhar para
expor tarem.

“Antes do lançamento do
Exporta Araraquara teremos
reuniões técnicas semanais
com parceiros do programa,
mas podemos adiantar que as
empresas serão capacitadas
individualmente por técnicos
do Programa de Extensão In-
dustrial Exportadora, o Peiex,
mantido pela Agência Brasilei-
ra de Promoção de Exporta-
ções [Apex Brasil]”, relata a se-
cretár ia.

“Vamos mobilizar os sindi-
catos patronais, Banco do Bra-

AS INICIATIVAS
VÃO APOIAR
ESTUDOS EM

VÁRIAS ÁREAS

relacionados às seguintes
áreas: análise técnico-atuarial,
previdência social, direito dos
seguros, gestão e organização
de entidades seguradoras, con-
tabilidade e análise econômi-
co-financeira das companhias
de seguros.

As inscrições vão até 23 de
setembro. Cada uma das bol-
sas receberá um valor máximo
de até 6 mil euros para o ano

S. Paulo estuda
i n v e st i m e n t o s
na Flórida

Na capital paulista, um
evento reuniu executivos in-
teressados em investir no ex-
terior. As organizações Bra-
zil-Florida Business Council
(BFBC), Enterprise Flórida e
Apex-Brasil, que trabalham
na intensificação do relacio-
namento entre o estado da
Flórida e o Brasil, realizaram
na semana passada, encon-
tro para apresentar estraté-
gias ao investidor interessa-
do em ter uma fatia de seu
negócio nos EUA.

Com o tema “In ve s t i n d o
na Flórida: desafios e opor-
t u n i d a d e s”, o encontro foi
apresentado pela presiden-
te-fundadora, Sueli Bona-
parte, e contou com a parti-
cipação de líderes
empresariais com filiais no
estado americano.

Na abertura do evento,
Sueli falou dos benefícios
que o investidor encontra na
região de Tampa Bay onde a
BFBC está sediada. “A quali-
dade de vida imbatível, cli-
ma favorável para novos ne-
gócios, mercado de trabalho
qualificado, e infraestrutura,
posicionam a Flórida como
porta de entrada para o mer-
cado americano”, disse Sueli.
O diretor da Enterprise Flori-
da , Fábio Yamada, deu des-
taque para vários setores da
economia da Flórida com
oportunidade em setores co-
mo educação, saúde, ciên-
cias da vida, tecnologia e
inovação e comida e bebida.
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