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CONFECÇÃO E T.I. AUTOMOTIVO

Missão da União Europeia chega ao
Estado para troca de experiências
Os setores foram escolhidos pela Secti-PE para elaboração de projeto de cooperação
e troca de experiências no âmbito da inovação com países da Europa.
F OTO : A ILTON P EDROZA /S ECTI -PE

ernambuco foi escolhido para receber o projeto piloto
RIS3-PE – Estratégias de
Especialização Inteligente
em Territórios Inovadores
selecionados do Estado de
Pernambuco, contemplado no Programa Diálogos
Setoriais, em convênio firmado entre o Brasil e a
União Europeia. Foram
selecionados dois setores
econômicos para realização do estudo; o de T.I. automotivo (RMR) e o de
confecções, no Agreste.
A secretária Lúcia Melo
(CT&I) recebeu na última
segunda-feira (20) um
grupo de peritos da União
Europeia que vai conhecer
e levantar informações
dos dois setores selecionados. O grupo é formado
por uma equipe multidisciplinar, interinstitucional
e internacional (pesquisadores de Portugal e Espanha). Como parte das atividades foi realizado no
período da manhã um
workshop e à tarde os
peritos visitaram as instalações do laboratório de
softwares da Fiat Chrysler
Automobiles (FCA), localizado no Bairro do Recife. Até sexta-feira (24)
os técnicos vão identificar
os recursos para ciência,
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A SECRETÁRIA da Secti-PE, Lúcia Melo, reunida com um grupo de peritos da União Europeia. Técnicos seguem no Estado até sexta-feira (24)
tecnologia e inovação
presentes no território
pernambucano e analisar
as necessidades de apoio à
inovação nos setores
selecionados.
A secretária Lúcia Melo
destacou que a metodologia RIS3 proporcionará
visões distintas dos ambientes de inovação praticados em Pernambuco e
na Europa. Lúcia também
apresentou aos membros
da comissão europeia as

diretrizes da estratégia de
CT&I de Pernambuco, em
fase de finalização, que traz
metas para alavancar o setor nos próximos cinco anos.
Para o secretário Nacional de Articulação Social da Presidência da República, Henrique Villa, a
“tropicalização” do RIS3
em Pernambuco poderá
resultar em um resgate das
políticas regionais brasileiras, possibilitando que
as experiências aqui apli-
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cadas possam ser adequadas para outras regiões
do Brasil.

O QUE É O RIS3?
As Estratégias de Pesquisa e Inovação para a
Especialização Inteligente
(RIS3) são ferramentas
importantes e bastante utilizadas nas políticas de
desenvolvimento regional
da União Europeia, constituindo-se metodologia

de referência para promover mudanças estruturais das economias regionais, inclusive em regiões fora da Europa. A
implementação das RIS3,
através do projeto Diálogos Setoriais, uma cooperação técnica entre a União
Europeia e o Brasil (www.
sectordialogues.org), abre
várias possibilidades de
parcerias e investimentos
para incrementar as políticas de desenvolvimen-

QUARTAS MUSICAIS

DO

to regional no país.
O Projeto RIS3-PE é
uma realização da Direção Geral de Política
Regional da Comissão
Europeia (DGREGIO),
Ministério da Integração
Nacional (MI), Secretaria
Estadual da Ciência,
Tecnologia e Inovação de
Pernambuco (Secti-PE) e
o Centro de Estudos Estratégicos e Gestão de
Ciência, Tecnologia e
Inovação (CGEE).
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Pernambuco receberá Missão de
embaixadores da União Europeia
Governador Paulo Câmara e o representante do bloco no Brasil, João Cravinho, discutiram
detalhes da visita, que sinaliza possibilidades de novas parcerias entre o Estado e a UE
F OTO : A LUÍSIO M OREIRA /SEI

O Estado de Pernambuco foi
escolhido para ser a Missão Anual
dos Embaixadores da União Europeia (UE) no Brasil. O anúncio foi
realizado nesta terça-feira (21), pelo embaixador da UE no Brasil,
João Cravinho, durante reunião com
o governador Paulo Câmara, no
Palácio do Campo das Princesas. O
representante europeu explicou que
a Missão, programada para o
próximo mês de maio, prevê a
aproximação e o fortalecimento dos
laços entre a UE e Pernambuco,
abrindo, também, a possibilidades
de novas parcerias nas áreas de
economia criativa, cultura, turismo
e indústria.”Será um momento
importante, que nos dará a
oportunidade de apresentar um
pouco mais do nosso Estado para
representantes da União Europeia.
A escolha de Pernambuco para
receber a Missão mostra, mais uma
vez, o reconhecimento da nossa
capacidade de empreender em diferentes setores, sempre com o
mesmo afinco e determinação",
ressaltou o governador Paulo
Câmara.João Cravinho esclareceu
que, todos os anos, os embaixadores
da União Europeia no País visitam
uma parte do Brasil com o propósito
de conhecer e observar prováveis
investimentos do bloco. “Este ano,
escolhi Pernambuco, e a escolha foi
muito bem recebida pelos meus

A MISSÃO prevê a aproximação e o fortalecimento dos laços entre a União Europeia e Pernambuco
colegas. É um dos Estados com
maior riqueza cultural do Brasil e
que possui experiências econômicas
importantes”, destacou. Ele explicou que a Missão será realizada no
período de 18 a 21 de maio deste
ano e que a ideia é aprofundar os
conhecimentos sobre a parte
histórica, cultural, científica e
econômica do Estado, com grandes

possibilidades de negócios.“Tive a
oportunidade de ser recebido pelo
governador Paulo Câmara, que
colocou o Governo de Pernambuco
à disposição para a organização
desse projeto. Então, vejo esta
Missão Anual com grande expectativa. Estou confiante, pois temos
todas as condições para fazer uma
excelente visita a Pernambuco em

maio”, frisou. Também participaram do encontro o vice-governador
do Estado e secretário de Desenvolvimento Econômico, Raul
Henry; o secretário de Cultura,
Marcelino Granja; o secretáriochefe da Assessoria Especial, José
Neto; e a conselheira política e
cultural da UE, Concepción Fernandez de La Puente.

PROCON-PE
DIVULGA DADOS
OFICIAIS DE
ATENDIMENTO
Todos os Procons do Brasil,
para cumprir o Art. 44 do Código de Defesa do Consumidor,
devem todos os anos divulgar o
relatório anual de reclamações
para que todo consumidor tenha
acesso as reclamações abertas
pelo órgão.
Em 2016, o órgão atendeu
29.124 consumidores, dos quais
54,98% são mulheres e a
maioria encontra-se entre os 31 e
40 anos de idade. A maior parte
das reclamações são cobranças
de taxas indevidas.
Estão entre as 10 empresas
mais reclamadas: Oi Fixo;
Celpe; Compesa; Motorola; Oi
Móvel; Cardif do Brasil; Sky;
Eletro Shopping; Samsung e
Caixa Econômica Federal.
Todo cidadão tem acesso ao
cadastro estadual de reclamações. O de Pernambuco estará disponível na sede do órgão,
localizado na Rua Floriano Peixoto, 141, Bairro de São José.
A divulgação do cadastro
apresenta não só os nomes dos
fornecedores, mas uma análise
dos atendimentos feitos pelo
Procon/PE durante o período de
12 (doze) meses no ano de
2016. A lista de Reclamações
Fundamentadas constantes neste cadastro reflete, também, a
conduta de resolutividade de
fornecedores de produtos e de
serviços existentes no mercado
de consumo.

QUARTAS MUSICAIS

CPM recebe apresentação do Quaternaglia Guitar Quartet
Atração acontece nesta quarta-feira (22), a partir das 19h30, no Auditório
Cussy de Almeida, no Conservatório Pernambucano de Música.
F OTO : D IVULGAÇÃO

O Projeto Quartas Musicais
desta semana traz o grupo paulista
Quaternaglia Guitar Quartet
(QGQ). Na estrada há mais de 25
anos, o quarteto – que utiliza três
violões de seis cordas e um violão
de sete cordas – é reconhecido pela excelência de suas interpretações de Villa-Lobos e Leo Brouwer,
bem como performances especiais de renascença e música espanhola. A apresentação é gratuita
e será no Auditório Cussy de Almeida, no Conservatório Pernambucano de Música (CPM). O
show começa às 19h30.

O grupo, formado pelos violonistas Chrystian Dozza, Fabio
Ramazzina, Thiago Abdalla e Sidney Molina, tem sido aclamado
como um dos mais importantes
quartetos de violões da atualidade.
Além dos estados brasileiros, o
quarteto já se apresentou em
quinze estados norte-americanos,
como Arizona, Califórnia, Illinois, Ohio, Nova York, Mississippi e Texas, e em países como
Portugal, Espanha, Austrália,
Cuba, Uruguai e Argentina.
A apresentação de hoje será
baseada no mais recente trabalho

do Quaternaglia Guitar Quartet,
“Xangô”, lançado em 2015, o que
rendeu ao grupo a classificação na
final do Prêmio da Música
Brasileira.

SERVIÇO:
Projeto Quartas Musicais Quaternaglia Guitar Quartet
(QGQ)
Hoje às 19h30
Auditório Cussy de Almeida/Conservatório Pernambucano de Música
Entrada Gratuita.

O

GRUPO é formado pelos violonistas Chrystian Dozza,
Fabio Ramazzina, Thiago Abdalla e Sidney Molina

