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Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp) mantém abertas, até o
dia 24, as inscrições de casos de
sucesso (cases) para suas empresas-filhas que concorrerem ao título
de Empreendedor do Ano. Podem
participar da competição negócios
ligados ao ecossistema de inovação
da Unicamp de todos os segmentos
econômicos, portes e com diferentes
tempos de criação.

Prêmio de Empreendedor
do Ano celebra iniciativas
dos negócios tecnológicos
surgidos no âmbito da
Universidade Estadual
de Campinas; inscrições
on-line seguem até o dia 24
Neste ano, participam da disputa
do prêmio três categorias de cases:
inovação, impacto social e maior
crescimento (scale-up), podendo
uma empresa se inscrever em mais
de uma categoria e ser premiada em
mais de uma modalidade. O melhor
caso de sucesso será proclamado
Empreendedor do Ano, considerando
quesitos quanto ao papel de liderança, criatividade, agilidade e capacidade de resolução de problemas. A
consulta ao regulamento e a inscrição
gratuita estão disponíveis no site do
Unicamp Ventures (ver serviço).
Surgido no ano de 2006, no 1º
Encontro de Empreendedores da
Unicamp, evento organizado pela
Agência de Inovação Inova Unicamp,
o Unicamp Ventures é uma rede de
relacionamentos e de colaboração formada por empreendedores ligados à
universidade, incluindo alunos, ex-alunos, docentes, funcionários, incubados e graduados da Incubadora
de Empresas de Base Tecnológica
da Unicamp (Incamp). Sua proposta
é fomentar o surgimento de novos
negócios inspirados no conhecimento
científico e tecnológico produzidos
no âmbito da universidade.

CPTM instala entradas USB
em bancos de estações
Usuários da Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos (CPTM) podem
carregar seus celulares e utilizar aparelhos eletrônicos enquanto aguardam o
embarque em 14 estações das linhas
7-Rubi, 8-Diamante, 9-Esmeralda, 11-Coral e 12-Safira. Foram instaladas 111
entradas USB nos bancos das plataformas. A previsão é ampliar para 649 pontos nas seis linhas até o início do ano que
vem. O serviço faz parte do contrato de
exploração comercial dos bancos e painéis das estações, cuja licitação foi vencida pela empresa Eletromídia.
No ano passado, a companhia instalou um ponto de apoio na Estação Pinheiros, na Linha 9-Esmeralda, com bancada e tomadas elétricas para o usuário
carregar e utilizar aparelhos eletrônicos.
Estações que já possuem entrada USB nos
bancos: Linha 7-Rubi (Vila Clarice, Jaraguá, Perus, Baltazar Fidélis, Campo Limpo
Paulista, Várzea Paulista, Botujuru. Linha
8-Diamante (Palmeiras-Barra Funda, Sagrado Coração. Linha 9-Esmeralda (Jurubatuba). Linha 11-Coral (Ferraz de Vasconcelos, Poá). Linha 12-Safira (Aracaré,
Engenheiro Manoel Feio).

O Executivo paulista assinou a nomeação de mil novos funcionários para
a Secretaria de Administração Penitenciária. As vagas foram distribuídas da
seguinte maneira: 800 candidatos para
o cargo de agente de segurança penitenciária masculino; cem candidatas
para o mesmo cargo; e cem candidatos
para agente de escolta e vigilância penitenciária masculino.
O agente de segurança penitenciária
é responsável pela segurança interna dos
presídios, enquanto o agente de escolta e
vigilância penitenciária faz a segurança
externa das muralhas e a escolta dos presos em remoções para outras unidades,
hospitais e audiências. Mais informações
em goo.gl/NDkZq2.

VANESSA FUJIHIRA

Mais segurança para
o sistema penitenciário

Inovação – De acordo com o
professor Newton Frateschi, diretor-executivo da Inova Unicamp, as

Frateschi: toda empresa-filha deve participar

THOMAZ MAROSTEGAN

Unicamp abre inscrições
para casos de sucesso

CadÚnico para idosos e
pessoas com deficiência
Aproximadamente 130 mil idosos e
160 mil pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada
(BPC) no Estado devem se cadastrar
no CadÚnico. Os idosos têm prazo final
até dezembro de 2017 para não perder
o benefício, e pessoas com deficiência
até dezembro de 2018. Mais de 10 mil
cartazes foram distribuídos no Estado,
nas estações do Metrô, CPTM e EMTU.
Popularmente conhecido como LOAS, o
BPC é um programa do Governo federal
destinado a idosos e pessoas com deficiência. Para se cadastrar no CadÚnico é
necessário que o idoso procure um Centro
de Referência de Assistência Social (Cras)
mais próximo de sua residência.
Para a inscrição do CadÚnico, é preciso levar ao Cras o CPF (obrigatório para
todos os membros da família) ou título
de eleitor do responsável pela unidade
familiar e qualquer documento de outros
integrantes da família: certidão de nascimento ou de casamento, RG, CPF, título de
eleitor ou carteira de trabalho. O cadastro no CadÚnico deve ser atualizado no
máximo a cada dois anos ou quando houver alteração nas informações declaradas
no último cadastramento.
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Missão dos empreendedores é estimular o surgimento de novos negócios

chamadas empresas-filhas, público-alvo
do concurso, são aquelas criadas por alunos,
ex-estudantes ou profissionais com vínculo
empregatício com a Unicamp. “O universo
delas abrange também as incubadas ou graduadas pela Incamp e mais os negócios cuja atividade principal incluam tecnologias licenciadas
pela Unicamp”, informa Frateschi.
Segundo o professor, as empresas-filhas
são um elo fundamental no ecossistema de
inovação e de empreendedorismo formado
ao redor da Unicamp. “Além de fortalecerem a pesquisa e o desenvolvimento do setor
industrial, as empresas de base tecnológica (startups) são hoje destino de muitos
recursos humanos qualificados formados
pela universidade”, destaca. Na avaliação
do professor, a atuação delas promove a
transferência do conhecimento proveniente
do meio acadêmico para a sociedade e geram
empregos e renda.
Comissão julgadora – Os cases serão avaliados pelo Comitê de Organização
do Encontro Unicamp Ventures, grupo composto por conselheiros do Unicamp Ventures
e membros da Inova Unicamp. No dia 9 de
outubro, os representantes das empresas-filhas pré-classificadas para o prêmio serão
informados da participação na etapa final do
concurso e deverão preparar apresentações
(pitches) de seus casos de sucesso.
Os pitches finalistas serão apresentados
no Unicamp Ventures. Neste ano, o evento
será realizado durante o 4º InovaCampinas, o
maior encontro anual de tecnologia da Região
Metropolitana de Campinas (RMC), que será
no dia 25 de outubro no Expo D. Pedro, em
Campinas. Nele será anunciado o nome do
Empreendedor do Ano vinculado à Unicamp.
“Toda empresa-filha da universidade deve
participar do Unicamp Ventures”, ressalta
Frateschi, que também é docente do Instituto
de Física Gleb Wataghin (IFGW-Unicamp).
Segundo ele, ao inscrever o case, o empreendedor tem chance de apresentar seu
negócio em evento de porte nacional, de obter

reconhecimento no ecossistema da RMC,
ampliar sua rede de contatos e fechar parcerias e contratos. Se a empresa-filha ainda
não estiver associada ao Unicamp Ventures,
basta entrar no site do grupo e se inscrever”
(ver serviço).
Empreendedores – A Inova Unicamp tem hoje cadastradas 514 empresas-filhas da Unicamp. Dessas, 434 estão ativas
no mercado, empregam 22 mil funcionários e faturam, juntas, mais de R$ 3 bilhões
anuais, total equivalente a uma vez e meia o
orçamento anual da Unicamp. Cerca de 91%
delas estão sediadas no território paulista.
Campinas concentra 57% das empresas-filhas
da Unicamp, seguida pela capital (17%) e
demais cidades da RMC (7%).
Dados do ano passado da Inova Unicamp
revelam que 43% das empresas-filhas da
Unicamp receberam algum tipo de investimento. Entre os fomentadores, o Fundo de
Amparo à Pesquisa do Estado (Fapesp) responde por 28,3%; a Financiadora de Estudos
e Projetos (Finep), por 19,2%; e o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), por 13,9%. Investidores
privados nacionais colaboraram com 13,9%;
investidores-anjos, com 10,1%; e aportadores
internacionais, com 4,2%.
Rogério Mascia Silveira
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial
Assessoria de Imprensa da Agência de Inovação
Inova Unicamp

SERVIÇO
Unicamp Ventures (regulamento e
inscrição de cases):
http://goo.gl/ZQfvwz
Agência de Inovação Inova Unicamp:
http://www.inova.unicamp.br
Cadastro de empresas-filhas da
Unicamp: http://goo.gl/T4um6f
4º Inova Campinas:
http://inovacampinas.org.br

Cresce a procura por aplicativos de serviços públicos
No mês de agosto, chegou perto de meio
milhão o número de downloads do aplicativo SP Serviços, pacote que reúne mais de
40 serviços públicos estaduais, com destaque
para o Poupatempo, Detran.SP e Nota Fiscal
Paulista. Pelas estimativas do Governo paulista,
em novembro o total acumulado de downloads
de todos os aplicativos contidos no SP Serviços
deve alcançar 10 milhões, após o crescimento
recorde no mês de agosto. O número acumu-

lado é 9.058.922 desde o lançamento, há dois
anos. O total em agosto foi de 496.048.
O aplicativo com maior crescimento em
igual período, com 20,3% de expansão, foi o
‘Nota Fiscal Paulista’, lançado em março. Em
seis meses, acumula 430.553 downloads. O
segundo maior crescimento em agosto foi o do
aplicativo ‘De Olho na Nota’, com 10,8%.
O terceiro aplicativo com maior crescimento em agosto foi o SP Serviços. Com 1,21

milhão de downloads, o crescimento foi de
8,2%. Mantida a média registrada em agosto, a Prodesp estima que o total de aplicativos de serviços públicos estaduais chegue a
11,04 milhões até o fim do ano. Confira mais
informações e o número de downloads em
http://goo.gl/zSWFYK.
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial
Assessoria de Imprensa do Poupatempo
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