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ACOMPANHE OS EVENTOS:

EM SINTONIA
COM A ECONOMIA
DO CONHECIMENTO.

25/10/2013 - 8° Aniversário da Incubadora
Tecnológica AGENDE Guarulhos.
Local: Incubadora - 10h00.

04/11/2013 - Visita Internacional ao
Projeto @22 - Barcelona.

29/10/2013 - Assinatura de Acordo de Cooperação Técnica da AGENDE com TAGUSPARK (Parque
Tecnológico de Portugal) - Local: Oeiras - Portugal.

11/11/2013 - Apresentação Institucional
dos Projetos em Parceria com a Universidade Guarulhos. Local: UNG. 09h00.
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Palavra do Presidente
Com felicidade, entregamos ao público mais esse
número da Revista Panorama.
Gostaria de externar os motivos da alegria: 1. O grande
número de acontecimentos positivos que permeiam
esta edição, o qual envolvem desde o lançamento do
Livro da AGENDE, passando pela Rodada de Negócios, a
exposição de empresas da Incubadora, além, é claro, da
definição da área para o Parque Tecnológico, batalha
que a AGENDE Guarulhos estimulou e mantém como
principal projeto.
2. O Aniversário da Incubadora Tecnológica AGENDE
Guarulhos, o principal projeto de Ciência e Tecnologia
da região do Alto Tietê e que se tornou referência para outras cidades; o Oitavo ano
da Incubadora permite dizer com segurança que a AGENDE atingiu maturidade
para dirigir ambientes inovadores com qualidade e eficácia.
3. O fortalecimento do Sistema de Inovação de Guarulhos, que possibilita formatar
e desenvolver projetos como o INOVA Guarulhos, em parceria com o SEBRAE com o
objetivo de levar os conceitos e práticas de inovação para o seio das empresas. No
mais, fica o agradecimento a toda sociedade civil, que tem nos apoiado, citando
o empenho do Poder Público Municipal nos nossos projetos educacionais; na
academia, cada vez mais presente e atuante nos projetos e propostas e às empresas
apoiando o projeto da Incubadora e do Parque Tecnológico. Cabe ressaltar que
o nosso corpo técnico tem se empenhado em estabelecer parcerias nacionais e
internacionais e buscar fontes de receitas para projetos de interesse da sociedade.
Guarulhos é grande, e a AGENDE Guarulhos mostra-se incansável na perspectiva
de tornar a cidade em um grande modelo de desenvolvimento, com base na
sustentabilidade e inovação tecnológica.
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AGENDE GRAVA PROGRAMA NA TV CÂMARA DE GUARULHOS.

Gileno, Dr. Devanildo Damião e Aarão Ruben

O Presidente da AGENDE, Aarão Ruben de
Oliveira e o coordenador do Núcleo Acadêmico e do Parque Tecnológico, Devanildo
Damião, participaram hoje da gravação do
Programa Câmara em Pauta, apresentado pelo
jornalista Leandro Martins e veiculado pela TV
Câmara de Guarulhos. O vereador Gileno também participou da mesa de discussão. O tema
do programa foi a “AGENDE Guarulhos”, sua
história, crescimento, compromisso e também
a instalação do Parque Tecnológico na cidade.
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A II MOSTRA DE PROJETOS DA INCUBADORA ÀS ENTIDADES PARCEIRAS.

Na mesa lado esquerdo: Leandro Gramulha (Prefeitura), Sergio Matos (Damapel), Jorge Taiar (ACE), Roberto Marchiori (OAB e Secretário da AGENDE), Luis C. Teodoro (Secretário de Desenvolvimento Econômico), Aarão Ruben (presidente da AGENDE e ASEC), Mauricio Colin (CIESP), Marcelo Paranzini (SEBRAE), Laudirley Dourado (Fesma) e Prof. Antonio Veronezi (UNG).

A AGENDE Guarulhos e o CIESP-Guarulhos promoveram nesta quarta-feira, 26 de junho, a II Mostra
de Projetos da Incubadora às Entidades Parceiras.
O evento iniciou com a apresentação do livro Sistema
de Inovação em Guarulhos de autoria do Dr. Devanildo Damião, coordenador dos Núcleos do Parque Tecnológico e Acadêmico da AGENDE, com a participação
também do Dr. Carlos Graça, Dra. Désirée Zouain, Dr.
Guilherme Plonski, Luciane Ortega, Marcos Rabello e
Priscila Aguiar. O livro foi prefaciado por Daniele Pestelli, ex-presidente da AGENDE e atual Presidente do
SICETEL (Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação
e Laminação de Metais Ferrosos). O Dr.
Devanildo agradeceu a participação
dos demais autores e destacou
que a publicação do livro é um
marco importante do pensamento da AGENDE para uma
Cidade Inovativa e que o livro
foi desenvolvido com base em
referências nacionais e internacionais de sucesso.
O Presidente da AGENDE, Aarão Ruben
de Oliveira, comentou o livro através das possibilidades e desafios para Guarulhos, destacando a criação
do Parque Tecnológico que irá ajudar a economia não
só da Cidade, mas também de seu entorno como é o
caso das cidades do Alto Tietê e destacou o empenho
do Prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida e do Governador do Estado, Geraldo Alckmin, para a realização deste equipamento.
“Está nas mãos do Prefeito o processo de Lei para a
AGENDE PANORAMA GUARULHOS I Edição / Outubro 2013

criação do Parque Tecnológico Guarulhos, assim que
aprovado na Câmara poderemos realizá-lo, e se nós temos a melhor Incubadora de Projetos do Estado, também teremos o melhor Parque”, disse Aarão.
O Diretor Geral do CIESP- Guarulhos, Mauricio Colin,
destacou que inovar é a maior busca da indústria hoje
e pediu aos empresários presentes que busquem alguma tecnologia de que precisem na Incubadora. “Os
industriais precisam ir lá para ver o quanto é bom”,
observou Colin sobre as atividades e os produtos desenvolvidos. Também destacou a alegria do pronunciamento da dação e cessão do terreno do Parque Tecnológico. “O Parque Tecnológico foi uma grata notícia
e estamos felizes com isto, pois vai ajudar a Cidade”,
disse Colin.
Na sequência as empresas instaladas na Incubadora
ENE Tecnologia, MS Ferramentaria e a RFTecnologia
(empresa graduada e hoje empresa Amiga da Incubadora) fizeram a exposição de seus produtos e serviços
aos empresários, representantes do poder público,
academia e entidades de Guarulhos presentes.
A ENE Tecnologia, representada por Alexandre Sá, faz
detecção e análise de telemetria de gases com sistemas customizados e inteligentes. Alexandre disse que
um dos seus maiores clientes é a Coca-Cola do Brasil
e que é a única empresa de telemetria 24h no Brasil.
Disse também que a Incubadora os ajuda na gestão,
networking, parcerias e que o programa PPV (Pronto
Para Viver) está importante para promover uma estrutura sólida da empresa.
A MS Ferramentaria – Usinagem de Precisão -, representada por Wallace Santin, desenvolve suportes espe-
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Luis Carlos Teodoro , Aarão Ruben, Mauricio Colin. Lideranças avaliam os produtos inovadores expostos

ciais para usos hospitalares e também atua na área de
mecânica e de automação industrial. O produto principal que Incubou para certificação e comercialização
trata-se de um Alicate Odontológico que extrai dente
e raiz sem precisar de cirurgia e em um processo que
causa menos trauma para o paciente. Para Wallace a
vantagem de estar na Incubadora é de ela proporcionar um ambiente de Inovação, além de poder contar
com o direcionamento do PPV para fortalecer a gestão
e participar de feiras como a Rodada de Negócios para
expor seus produtos e criar parcerias.
A RFTecnologia que se fundiu com a empresa Installsys e formou o grupo IRFI, representada por Ricardo
França, desenvolve produtos para as áreas de software, projetos e instalações de meios lógicos e físicos
de câmera, automação, telefonia e informática. Para
Ricardo, a Incubadora apoiou com parcerias, divulgação de informações estratégicas ao negócio, consultorias e participação em eventos. “Hoje estamos graduados e possuímos excelentes clientes, destacamos
o fornecimento da rede sem fio na 9ª Rodada de
Negócios” disse Ricardo.
Após as apresentações, as empresas foram avaliadas
por Aarão Ruben (presidente da AGENDE e ASEC),
Mauricio Colin (CIESP-Guarulhos), Antonio Roberto
Marchiori (OAB e Secretário Geral da AGENDE), Jorge
Taiar (ACE-Guarulhos), Marcelo Paranzini (SEBRAE/SP
– Regional Guarulhos), Luis Carlos Teodoro (Secretário
de Desenvolvimento Econômico), Leandro Gramulha
(Departamento de Informática e Telecomunicação
da Prefeitura de Guarulhos), Prof. Antonio Veronezi
(UNG), Sergio Matos (Damapel) e Laudirley Dourado

(Fesma). Estes conheceram os produtos das empresas
e tiveram interesse de fazer negócio com alguns dos
produtos que foram apresentados, também avaliaram
os pontos fortes e os que precisam ser melhorados.
Por fim, a empresa B2 Mídia, representada por Franklin
Lino que trabalha com mídia indoor para anunciantes,
TV corporativa, produção de vídeos, entre outros,
recebeu seu certificado de graduação outorgado pela
Incubadora Tecnológica AGENDE Guarulhos por ter
passado por todas as fases do PPV e estar apta para
atuar no mercado de forma sustentável. “Tínhamos a
ideia e a Incubadora nos ajudou a realizá-la e a viabilizar o negócio”, disse Franklin.

Franklin Lino da B2 Mídia recebe certicado de graduação outorgado pela Incubadora
Tecnológica AGENDE Guarulhos.
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ACONTECIMENTO

PREFEITO PROPÕE COMEÇAR PARQUE
COM INCUBADORA TECNOLÓGICA AGENDE GUARULHOS
Foi realizado em Guarulhos o I Fórum de Parques Tecnológicos

Aarão Ruben fala
de sua experiência na área
de administração.

Realizou-se no Adamastor Centro o I Fórum de
Parques Tecnológicos de Guarulhos, organizado
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, contando
com a presença de diversas autoridades, entre as
quais o Prefeito Sebastião Almeida, a Deputada
Federal Janete Pietá e o Deputado Estadual Alencar
Santana. Como palestrantes foram convidados representantes de alguns dos principais Parques Tecnológicos do País: Salvador, Rio de Janeiro – UFRJ,
São José dos Campos, São Bernardo do Campo e
Sorocaba.
(Cada representante pôde compartilhar sua experiência diante do público e da imprensa local. Representando a cidade de Guarulhos, o Dr.
Devanildo Damião falou sobre o projeto do Parque
Tecnológico na Cidade e sobre o trabalho realizado
pela AGENDE e a Incubadora Tecnológica, considerado um passo importante já realizado em direção ao início das operações do Parque.
Na ocasião, a Deputada Federal Janete Pietá anunciou que o governo federal aprovou a emenda à Lei
das Diretrizes Orçamentárias que permite o repasse
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de recursos federais aos projetos de tecnologia da
Cidade, o que inclui o Parque Tecnológico.
O prefeito Sebastião Almeida enfatizou a importância de manter a excelência em todo o processo de
planejamento do Parque Tecnológico Guarulhos.
“Nossa equipe, que coordena o projeto do Parque
Tecnológico, teve a oportunidade de conhecer diversos projetos semelhantes. A AGENDE também
coordenou algumas viagens, nacionais e internacionais, que permitiram o contato com outros projetos, o que enriqueceu nosso trabalho”. A seguir o
Prefeito chamou à frente Aarão Ruben, presidente
da AGENDE e Daniele Pestelli, ex-presidente, para
que comentassem junto com ele a criação do
Parque Tecnológico Guarulhos, demonstrando a
forte parceria com a Entidade neste projeto.
Ainda sobre o projeto do Parque Tecnológico, o
prefeito ressaltou: “Já temos, inclusive, uma semente que é muito importante: a nossa Incubadora
Tecnológica. Partimos de algo que já existe e que já
deu seus primeiros passos”.
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COMPROMISSO

A Agência de Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos – AGENDE, representada por seu Presidente, Aarão
Ruben de Oliveira e o Coordenador do Núcleo do Parque
Tecnológico e Núcleo Acadêmico, Dr. Devanildo Damião,
esteve reunida no dia 17 de julho na Fundação para o
Remédio Popular – FURP, representada por seu superintendente, Dr. Flávio Vormittag; Gustavo Oliveira, Assessor
Técnico; Ricardo de Lima, Gerente de Produção e Gidel
Soares, Gerente de Desenvolvi-mento Farmacotécnico,

para tratarem de parcerias e formas de
cooperação entre as instituições. O Presidente da AGENDE falou da importância
de estreitar o relacionamento com a FURP.
A AGENDE Guarulhos tem alcançado visibilidade e respeito em diversas esferas:
na local por meio do excelente relacionamento com as lideranças do Município;
no Estado com canais privilegiados com
o Governador e Secretários; no Governo
Federal através dos relacionamentos com
os Ministérios da Presidente Dilma e com
Acordos de Cooperação com instituições
de ensino e até mesmo acordos no nível
internacional com Espanha, Portugal e Argentina. O Superintendente da FURP, Dr. Flávio Vormittag, destacou
que os canais entre a AGENDE e a FURP são convergentes e a transferência de Tecnologia para novos produtos
que podem ajudar no desenvolvimento da Região. Na
ocasião, o Dr. Devanildo fez uma apresentação sobre o
Parque Tecnológico, abrangendo a sua futura localização,
sua vocação e a importância no Sistema de Inovação de
Guarulhos.

SECRETÁRIO DO TRABALHO DE GUARULHOS, RABIH KHALIL, FAZ VISITA À
INCUBADORA TECNOLÓGICA AGENDE.
Dia 24 de junho, a Incubadora Tecnológica AGENDE Guarulhos recebeu a visita de representantes da Secretaria
do Trabalho (SRT) de Guarulhos. A delegação foi recebida
pelo Presidente da AGENDE, Aarão Ruben de Oliveira e
pelo Coordenador dos Núcleos Acadêmico e do Parque
Tecnológico da AGENDE, Dr. Devanildo Damião.
A visita contou com uma apresentação institucional
da AGENDE e da Incubadora, com seus projetos e programas desenvolvidos. O Dr. Damião evidenciou durante
as apresentações o projeto do Sistema de Inovação de
Guarulhos para o qual a AGENDE vem trabalhando, e que
implica um olhar para setores mais avançados tecnologicamente, mas que necessitam de qualificação e inclusão
contínua de pessoas que se encontram em condições
desfavoráveis na sociedade. Ao final das apresentações a
comitiva fez uma visita às empresas incubadas para conhecer seus espaços, os principais projetos desenvolvidos, e as melhorias que estão sendo implantadas no local.
O Secretário do Trabalho, Rabih Khalil, identificou algumas possibilidades de projetos em parceria com a SRT,
que fortalecerão o aspecto social da Incubadora e ponderou que a visita ultrapassou as suas expectativas. A Coordenadora Pedagógica da SRT, Isabel Bonome, ficou im-

Adauto Terakado (ST), Aarão Ruben (AGENDE), Rabih Khalil (Secretário do Trabalho),
Dr. Devanildo Damião (AGENDE) e Isabel Bonome (ST)

pressionada com os projetos e observou a necessidade
de qualificar também empresas e empreendedores que
não estão na Incubadora.
O Diretor da SRT, Adauto Terakado, frisou que a incubadora possibilita a geração de empregos qualificados e
consequentemente a melhoria da renda da população
guarulhense. O Presidente Aarão Ruben destacou que a
Secretaria de Trabalho historicamente é uma grande parceira da AGENDE e que os laços tendem a se fortalecer
considerando a junção de competências pedagógicas e
administrativas entre as entidades.
AGENDE PANORAMA GUARULHOS I Edição / Outubro 2013
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CAPA

INCUBADORA TECNOLÓGICA AGENDE GUARULHOS INAUGURA
SEU NOVO AUDITÓRIO BATIZADO DE WILSON ARAMBUL

A Incubadora Tecnológica AGENDE Guarulhos inaugurou
no dia 8 de agosto o auditório Wilson Veiga Arambul, em
homenagem ao fundador e ex-presidente da AGENDE.
O Auditório foi construído com recurso do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) através do processo 400339/2011 que tem
sido acompanhado e coordenado pelo pesquisador Dr.
Devanildo Damião da AGENDE. Este recurso tem como
objetivo modelar a Gestão da Incubadora e melhorar a
sua infraestrutura.
Além do auditório, o recurso do CNPq também propiciou a compra de um gerador de energia, melhorias na
segurança local com uma guarita blindada e o monitoramento do local por câmeras e a ampliação da rede de
informática.
Através destas melhorias os empresários do programa
de Incubadora de Empresas poderão utilizar o auditório
para exporem seus produtos a clientes ou público interessado em reuniões, workshop, simpósio entre outros
eventos. De acordo com o Presidente da AGENDE, Aarão
Ruben de Oliveira, um dos objetivos principais do auditório é trazer crianças e jovens de universidades para
aguçar sua vontade de estudar. “Queremos explicar o
que é a Incubadora e a AGENDE”.
Também no evento, o Presidente Aarão disse que será
persistente para tornar realidade e viabilizar o Parque
Tecnológico em parceria com a Prefeitura. Ele entregou
ao Prefeito Sebastião Almeida um Termo de Referência
do Parque Tecnológico, criado pela AGENDE, um Estudo
de Viabilidade Econômica que tem dados que podem
transformar Guarulhos com o Parque Tecnológico e um
Pré-Projeto Urbanístico do que pode ser o Parque com
alta qualidade de arquitetura dentro do município. Aarão
Ruben parabenizou os trabalhos de todos os envolvidos
no processo de empreendedorismo tecnológico inovador e, por conseguinte, pela contribuição ao Sistema
AGENDE PANORAMA GUARULHOS I Edição / Outubro 2013

Sebastião Almeida, Wilson Arambul e Aarão Ruben.

Luiz Carlos Teodoro, Rabih Khalil e Jorge Taiar.

de Inovação da Cidade que possui a Incubadora como
embrião do futuro Parque Tecnológico Guarulhos. O expresidente da AGENDE, Wilson Arambul, lembrou que o
início da instituição foi difícil. “Eu e o Marcelo Chueiri lançamos a AGENDE com o pensamento de colaborar com
o entorno da cidade, pois Guarulhos é uma cidade diferente, principalmente por causa da sua posição estratégica”, disse, “mas através do Prefeito o Governo Federal e
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Lideranças de Guarulhos inauguram o auditório da Incubadora Tecnológica AGENDE Guarulhos.

Dr. Devanildo Damião, Marcelo Kremer, Roberto Marchiori, Aarão Ruben e Paulo Gonçalves.

Marcelo Chueiri e Wilson Arambul.

Empresários, Poder Público e diversas Lideranças da Cidade compareceram ao evento.

Gidel Soares, Dr. Flavio Vormitagg e Aarão Ruben

Estadual pode nos enviar recursos para as pesquisas, não
financeiros, mas sim maquinário específico facilitando
às empresas incubadas desenvolverem seus projetos e
seguir com seus próprios passos”. Ele também observou
a necessidade de andarmos sempre juntos para unir forças e fazer as coisas acontecerem em prol do progresso
da Cidade, e esta união é o resultado da AGENDE e seu
programa Incubadora Tecnológica de Empresas.
Daniele Pestelli, ex-presidente da AGENDE e atual presidente nacional SICETEL (Sindicato Nacional da Indústria
de Trefilação e Laminação de Metais Ferrosos), parabenizou as atividades da Incubadora e disse que ela é o
centro de um núcleo que vai capitalizar todo o processo
de desenvolvimento tecnológico e que vai culminar em
uma “avalanche de inovações”.
Marcelo Kremer, representando o SEBRAE-Guarulhos,
disse que a entidade tem orgulho de apoiar as atividades da Incubadora e que possuem o SEBRAETEC e o
programa de Agentes Locais de Inovação (ALI) para con-

tribuir com consultorias e orientações em prol do empreendedorismo inovador.
O Secretário Geral da AGENDE, Antonio Roberto Marchiori, destacou o empreendedorismo na Cidade e a
10ª Rodada de Negócios que acontecerá em 24/09/13
no Adamastor, para propiciar mesas de negócios e relacionamento entre micros, pequenas e médias empresas,
possibilitando a oportunidade destas fazerem novos
negócios. O Prefeito Sebastião Almeida também elogiou a sinergia que está havendo na Cidade e que tem
excelentes perspectivas para o futuro com a melhoria
viária e a construção do Parque Tecnológico Guarulhos.
Os representantes da ASEC, ACE-Guarulhos, CIESPGuarulhos, SEBRAE-Guarulhos, Sindicatos da Cidade,
Universidades, Empresas, Poder Público Municipal, Estadual e Federal realizaram uma visita técnica aos espaços e empresas instaladas no galpão da Incubadora
Tecnológica AGENDE Guarulhos.
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PROJETO

AGENDE LANÇA NOVA EDIÇÃO DA REVISTA ANÁLISE GUARULHOS E
PROMOVE PALESTRA COM O GRU AIRPORT

Lançamento da II edição 2013

Aarão Ruben destaca a união entre a Prefeitura, o Aeroporto e a Sociedade Civil em prol de grandes causas.

A AGENDE – Agência de Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos – realizou ontem, 21 de agosto,
o lançamento da II edição 2013 da Revista Análise
Guarulhos com o tema “A Evolução dos Serviços em
Guarulhos”.
O engenheiro Marcelo Chueiri e o Dr. Devanildo
Damião, responsáveis técnicos da AGENDE, apresentaram os tópicos da revista e destacaram como se
comporta o setor de Serviços da Cidade.
A apresentação iniciou-se com a constatação de que
a evolução dos Serviços é um fenômeno global, que
uma parcela desse crescimento em parte se deve à
terceirização da própria Indústria e que os segmentos mais avançados são os que trazem inovação e
uso intensivo em conhecimento.
A seguir foi traçado um panorama da evolução recente no Brasil, no Estado de São Paulo e em Guarulhos baseado nos indicadores de
número de empregos, massa salarial e média salarial em cada
sub setor dos Serviços. Em todos esses níveis constatou-se
que foi o grande gerador de
empregos desde 2005 e representa hoje isoladamente
mais de 35% do estoque de
empregos formais.
Foi analisado que existe um paAGENDE PANORAMA GUARULHOS I Edição / Outubro 2013

drão no quadro nacional e estadual, em que os 3
maiores empregadores são o setor Hospitalar, o de
Restaurantes e o de Transporte Rodoviário de Carga,
sendo os de maiores massas e médias salariais os
Bancos e o Ensino Superior.
Guarulhos apresenta um caso bem específico, em
que o maior empregador destacado é o Transporte
Rodoviário de Carga, seguido de Locação de Mão de
Obra e de Atividades Auxiliares de Transportes Aéreos, demonstrando a vocação Logística e o peso da
Indústria e do Aeroporto na cidade. Quanto à Massa
e Média Salarial o grande destaque em Guarulhos é
o Transporte Aéreo de Passageiros, apresentando índices equivalentes ao que o setor Financeiro ocupa
no Estado e no País.

Presidente da GRU Airport destacou a expansão do Aeroporto
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Antonio Roberto Marchiori (Secretário Geral da AGENDE), Antonio Miguel Marquez (Presidente da GRU Airport), Aarão Ruben de Oliveira (Presidente da AGENDE), Sebastião Almeida
(Prefeito de Guarulhos), Alencar Santana (Deputado Estadual) e Marcelo Paranzini (Gerente Geral do SEBRAE/SP E. R. Guarulhos).

Finalmente, constatou-se que o conjunto dos sub
setores ligados à Logística representa já metade
de todo o setor de Serviços da cidade, e tem sido
o grande responsável pelo seu crescimento acelerado.
Em seguida, o presidente da GRU Airport, Antônio
Miguel Marques, fez uma importante palestra,
quando destacou a necessidade de expansão do
Aeroporto e afirmou que o Terminal 3 será inaugurado no dia 11 de maio de 2014, representando em
conjunto com outras obras acessórias, um investimento de R$ 3 bilhões. “As obras estão aceleradas”,
disse.
De acordo com os estudos da AGENDE, apenas o
Aeroporto é responsável por cerca de 10% do total de vagas de trabalho registrados em Guarulhos
e com o término do terminal os números vão subir.
O novo terminal irá atender somente voos internacionais e será o maior do Brasil. Quando estiver totalmente pronto agregará mais 25 milhões de passageiros/ano, levando o Aeroporto de Guarulhos a
suportar um movimento de até 60 milhões/ ano.
O presidente do GRU ainda informou que o Pátio
Lima, local de taxiamento e estacionamento das
aeronaves foi concluído e que já funcionaria no final de semana. São 60 mil metros quadrados que
facilitaram o atendimento do aeroporto.
O Prefeito Sebastião Almeida elogiou a iniciativa
da AGENDE e a importância dos temas tratados e
aproveitou a oportunidade para anunciar a assinatura da parceria entre o Governo Estadual e Federal
para a construção do Ferroanel, que cria uma rota
exclusiva de trens de carga no Estado e a reunião
havida com o Secretário de Transportes Metropolitanos sobre o Trem Guarulhos e o Metrô para Gua-

Marcelo Chueiri, Coordenador Técnico da AGENDE, apresenta os tópicos da revista e destaca
como se comporta o setor de Serviços da Cidade.

Prefeito Sebastião Almeida elogia a iniciativa da AGENDE pela publicação da Revista.

rulhos. Aarão Ruben de Oliveira, presidente da AGENDE, destacou a importância da representatividade
dos vários segmentos da cidade presentes à reunião,
representando naquele momento uma grande união
entre a Prefeitura, o Aeroporto e a Sociedade Civil e
afirmou a importância de levar adiante grandes causas
em comum.
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ECONOMIA

APRESENTAÇÃO DA AGENDE NO CONSELHO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E VISITA DO SETCESP À INCUBADORA TECNOLÓGICA.

Gidel Soares, Gustavo Oliveira, Ricardo de Lima, Dr. Flávio Vormittag, Aarão Ruben e Dr. Devanildo

Presidente do SETCESP, Manoel Souza Lima Jr, Roberto Marchiori, Ana Carolina Ferreira Jarrouge, Celso Masson, Roberto Mira e Adauto Bentivegna.

O Dr. Roberto Marchiori, Secretário Geral da AGENDE
(Agência de Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos), apresentou resultados da Agência aos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Econômico da cidade.
O tema central da apresentação foi os avanços em
realizações lideradas pela AGENDE sobre questões
centrais ligadas ao desenvolvimento da cidade. Entre
os dados apresentados, destacam-se o trabalho realizado pela Incubadora Tecnológica de Guarulhos e as
perspectivas sobre a criação do Parque Tecnológico
da Cidade. O encontro aconteceu na sede da OAB de
Guarulhos.
No mesmo dia, durante a tarde, a Incubadora Tecnológica recebeu a visita, do Presidente do SETCESP
(Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de
São Paulo e Região), Sr. Manoel Sousa Lima Jr. e de seu
Assistente, Sr. Adauto Bentivegna Filho.
Durante a visita os representantes do Sindicato, que
é uma empresa associada à AGENDE, conheceram as
instalações e grande parte dos projetos. Guiados por
Aarão Ruben de Oliveira, Dr. Roberto Marchiori e Dr.
Devanildo Damião - respectivamente presidente, secretário geral e coordenador da AGENDE - puderam
conversar com alguns empreendedores e apresenta-
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Presidente do SETCESP, Manoel Souza Lima Jr, Roberto Marchiori e Adauto Bentivegna Filho,
Assessor da Presidência.

ram profunda satisfação com o trabalho realizado. “Estive recentemente em Israel e conheci projetos semelhantes, mas não imaginava que tivéssemos em São
Paulo um trabalho tão estruturado como a Incubadora
Tecnológica de Guarulhos. Fiquei surpreso e acredito
em um futuro promissor para todos os projetos”, enfatiza Sr. Manoel.
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SETOR TURISMO
AGENDE FAZ PALESTRA NA 11ª CONFERÊNCIA DO TURISMO DE GUARULHOS.
Palestra Desafios para a Cidade se Tornar Global foi apresentada pela AGENDE e tem Parque
Tecnológico e Aeroporto de Guarulhos como âncora.

A Prefeitura de Guarulhos realizou a 11ª Conferência de
Turismo na Faculdade Anhanguera. O evento contou
com a presença do Prefeito Sebastião Almeida que fez
um importante discurso mos-trando a evolução da Cidade.
O tema, A arte do bem receber: como a cidade vem trabalhando o turismo receptivo, norteou os debates da conferência. Foram ministradas palestras sobre o tema Turismo
receptivo: marco teórico e conceitos, entre outras ações
como mesa redonda sobre o plano estratégico de Guarulhos, premiação de trabalhos acadêmicos na área de
turismo e lazer, apresentação de cases de sucesso sobre
turismo receptivo e mesa redonda sobre atores do bem
receber. Diversos assuntos foram abordados, entre eles a
elaboração de projetos e patrocínios para festas populares, implantação de sinalização turística, viabilização de
estudos sobre mobilidade urbana, padronização da frota
de táxi, criação de circuito de ônibus turístico, restauração
da locomotiva da Praça IV Centenário e implantação do
Museu da Água no Cabuçu. Além disso, já foi concluído o

estudo de viabilidade do Centro de Convenções e Eventos, um importante equipamento que será implantado
em Guarulhos. O coordenador do Núcleo Acadêmico e
do Parque Tecnológico, Dr. Devanildo Damião, discutiu
no encontro a temática relacionada ao Plano Estratégico
de Turismo. A mesa contou com o representante da GRU
Airport, Carlos Silveira, e o Secretário de Desenvolvimento Urbano, Benedito Aparecido da Silva.
Ele concentrou a apresentação na importância de duas
plataformas estruturantes para o desenvolvimento do
Turismo na cidade, os conceitos de Cidade Tecnológica
e Cidade Global, ressaltando a importância das âncoras,
Parque Tecnológico e Aeroporto Internacional.
Um aspecto interessante da discussão estava relacionado ao impacto que os novos equipamentos Aeroporto
e Parque Tecnológico podem ocasionar na região, o Secretário de Desenvolvimento Urbano, Benedito Silva, enfatizou que pretende trabalhar em conjunto com a sociedade para buscar os melhores mecanismos.
Atenção especial foi dada aos projetos em andamento do
GRU Airport, os quais elevarão o Aeroporto para se tornar
o grande hub internacional do Hemisfério Sul. Carlos Silveira manifestou a vontade de continuar desenvolvendo
um trabalho em harmonia com a Cidade.
O encontro selou ainda a iniciativa de promover um estudo conjunto entre as três entidades (AGENDE, Prefeitura
e GRU Airport) para promover um número especial da
Revista Análise Guarulhos enfatizando os Desafios para
a Cidade se Tornar Global. Ao final das apresentações foi
promovida uma rodada de perguntas e respostas.

GOVERNADOR ASSINA DAÇÃO E CESSÃO DE TERRENOS DA DERSA PARA O
PARQUE TECNOLÓGICO GUARULHOS.
Parque será implantado em área de 267 mil m².
AGENDE já possui os estudos prévios.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

O governador Geraldo Alckmin assinou em junho a dação
do terreno de 125.500 m² da Dersa à Prefeitura de Guarulhos para a instalação do Parque Tecnológico. A iniciativa incluiu ainda a cessão por 90 anos de outro trecho de 142.200
m², que também pertence à empresa. No total, são 267.800
m² que dá a prerrogativa a AGENDE de fazer o credenciamento provisório do Parque Tecnológico Guarulhos junto
à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de
São Paulo. O terreno foi cedido a fim de que fosse atingida
a medida mínima necessária para a instalação do equipamento, que é de 200 mil m².
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REVOLUÇÃO ENERGÉTICA NOS EUA.
Os Americanos serão os maiores produtores de Petróleo no mundo.
Os EUA notabilizaram-se pelo
alto consumo de petróleo e
carvão para mobilizar a sua economia, na prática consomem
um quinto da energia do mundo. Logicamente, a importação
destes combustíveis afetam os
resultados comerciais no mundo todo, refletidos no fato que
ainda compram mais da metade
do petróleo que consomem,
cerca de 56%, importando 22%
do Canadá, 12% do México e
22% do Iraque.
No momento, os americanos estão bem otimistas quanto
ao Xisto que tem o potencial de abalar a ordem energética
mundial. O Xisto é uma rocha sedimentar que resulta das
transformações seculares de elementos vegetais, ofertando uma mistura de hidrocarbonetos de massa elevada, os
quais ao serem processados geram vários produtos da indústria petroquímica de forma mais limpa do que os combustíveis tradicionais. Por exemplo gera um combustível
até duas vezes mais limpo que o carvão mineral. Os americanos têm sorte de dispor de enormes jazidas, que se encontram em regiões despovoadas.
O processo de extração foi obtido a partir do folhelho
(popularmente conhecida como xisto betuminoso), desenvolvido pelo empresário texano George P. Mitchell. A
tecnologia do “fracking”, ou fratura hidráulica, combinada
com a perfuração horizontal, permitiu explorar os imensos
recursos de hidrocarbonetos das jazidas de xisto nos Estados Unidos, alcançando a produção de 6,4 milhões de barris diários de petróleo: um aumento de 32% em cinco anos,
um recorde para os últimos 15 anos. Até o final de 2014,
a produção de petróleo dos EUA atingirá uma média de 8
milhões de barris por dia, para efeito comparativo, o Brasil
AGENDE PANORAMA GUARULHOS I Edição / Outubro 2013

produz atualmente 2 milhões de barris diários e
caso as previsões positivas do Pré-sal forem efetivadas, a produção será de 5 milhões em 2020.
A Agência Internacional de Energia (AIE) prevê
que os Estados Unidos se transformem no maior
produtor mundial de petróleo em quatro anos,
superando a Arábia Saudita e a Rússia e alcançará
a independência energética em 2030.
Especificamente, em relação ao Gás de Xisto, ele
já é usado no aquecimento de mais de 60 milhões de casas nos EUA, além de ser insumo para
a geração de cerca de 25% de toda a eletricidade
consumida no país. A revolução é real, a oferta
subiu para 100 anos de gás facilmente acessível,
sendo que o mundo dispõe de 250 anos.
A revolução afeta outros segmentos, por exemplo, muitos fabricantes de produtos químicos
estão deixando de usar o petróleo e passando a
usar o gás natural na produção do propano, butano e outros ingredientes básicos em produtos
como tintas e até semicondutores.
O impacto econômico é sentido no adensamento
de novas plantas industriais, sendo que grandes
empresas estão investindo mais de US$ 15 bilhões em capital para modernizar as instalações
existentes e construir novas instalações devido
à abundância de gás natural. O gás natural, que
pode ser usado para fazer um grande número de
produtos, incluindo pneus, tapetes, anticongelante, lubrificantes, pano e vários tipos de plástico. Importante frisar que todo o movimento
surgiu a partir da utilização de novas técnicas,
novos modelos de produção, da persistência de
um empreendedor, elementos que caracterizam
a importância da inovação e refletem o seu impacto no desenvolvimento econômico.
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EMPREENDEDORISMO

AGENDE GUARULHOS PROMOVE PALESTRA DO SEBRAE-SP E DO
INPI AOS EMPREENDEDORES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA
SOBRE

É um programa da AGENDE Guarulhos – em
parceria com a Prefeitura, SEBRAE e En              
desenvolvimento de Pequenas Empresas
Inovadoras, fornecendo suporte de gestão,
tecnológico e de mercado ao empreendedor. Prepara o novo empresário para se
                
ao empreendedorismo e inovação. Abre novas possibilidades ao desenvolvimento do
município e região, inclusive criando novos
segmentos econômicos, como o de Biotecnologia em Guarulhos.

A AGENDE (Agência de Desenvolvimento e Inovação de
Guarulhos), o SEBRA-SP e o INPI (Instituto Nacional de
Propriedade Industrial) receberam, no novo auditório da
Incubadora Tecnológica Guarulhos, empreendedores,
representantes das principais entidades do município,
acadêmicos, poder público e imprensa. O evento teve o
objetivo destacar as atividades realizadas pelo convênio
entre o SEBRAE-SP e a AGENDE, além de demonstrar a
importância da propriedade intelectual.
O Presidente da AGENDE, Sr. Aarão Ruben de Oliveira,
esteve presente e foi o responsável pelas boas-vindas ao
público e aos convidados. Ressaltou o sucesso da parceria com o SEBRA-SP na região e destacou a importância
de ter um especialista do INPI para esclarecer pontos importantes sobre propriedade intelectual ao público da
Incubadora.
Antes dos palestrantes convidados, o coordenador da
AGENDE, Dr. Devanildo Damião, esclareceu o Sistema
de Inovação de Guarulhos, demonstrando os avanços
a partir da atuação da AGENDE e da Incubadora Tecnológica e ainda apresentou perspectivas para o futuro
com a implantação de um Parque Tecnológico na cidade.
Dr. Devanildo ressaltou que o Parque Tecnológico deve
agregar e não substituir a Incubadora: “O ideal é sempre
somar, então a construção de um Parque Tecnológico
na cidade não excluirá a Incubadora, mas pelo contrário,
irá somar, já que a Incubadora é o primeiro passo para a
construção desse projeto maior”.
Na segunda apresentação, o Sr. Marcelo Paranzini, gerente regional do SEBRAE-SP, apresentou os principais resultados do convênio com a AGENDE. Marcelo Paranzini

destacou o foco em inovação e lembrou que a parceria
deve ser estendida com novos projetos que estão em desenvolvi-mento, em especial o Inova Guarulhos. Segundo
Marcelo Paranzini, o SEBRAE-SP ampliará o investimento
na região com estes novos projetos.
Por fim, o Sr. Mauro Catharino, representando o INPI,
órgão federal responsável pelas concessões de propriedade intelectual no Brasil, fez uma apresentação sobre
propriedade intelectual dentro do contexto de inovação.
Foram abordados pontos importantes sobre patentes e
regulamentações dessa área. Já os empreendedores presentes puderam esclarecer uma série de dúvidas referentes a processos e legislação relacionados à propriedade
intelectual, temas de grande importância no cotidiano
das empresas incubadas, programa da AGENDE Guarulhos – em parceria com a Prefeitura, SEBRAE e Entidades
locais – que estimula a criação e o desenvolvimento de
Pequenas Empresas Inovadoras, fornecendo suporte de
gestão, tecnológico e de mercado ao empreendedor.
A estrutura conta atualmente com 28 boxes para empresas residentes, sala de treinamento/auditório para 60
pessoas; 2 salas de reunião; showroom para exposição de
produtos das empresas incubadas; biblioteca, refeitório,
ambulatório e estacionamento.
Além de empreendedores do município de Guarulhos,
o projeto atende empreendedores do entorno (Atibaia
e Zona Leste do Município de São Paulo, por exemplo),
em virtude da ausência deste tipo de projeto nestas localidades.
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EVENTO DESTAQUE

10ª RODADA DE NEGÓCIOS EM GUARULHOS REALIZADA PELA ASEC
E CIESP É UM GRANDE SUCESSO.

Marcelo Paranzini, Antonio Roberto Marchiori, Martinho Risso, Sebastião Almeida, Aarão Ruben de Oliveira, Luiz Carlos Teodoro, Wilson Arambul e Jorge Alberto Taiar.

O desafio de articular a base econômica do Município
passa pelo desenvolvimento de eventos com alta qualidade, pensando neste aspecto aconteceu no dia 24
de setembro da 10ª Rodada de Negócios de Guarulhos
no Centro Cultural Adamastor. O evento foi promovido
pela ASEC (Associação dos Empresários de Cumbica)
e CIESP-Guarulhos, tendo reunido diversas empresas
da Cidade em um ambiente único para troca de informações e busca de novos negócios entre empreendedores do Município
A Rodada de Negócios foi concebida para ser um
instrumento de estímulo e fomento de novos negócios, vindo a atender uma necessidade de integração
empresarial entre os diversos segmentos da Indústria,
Comércio e Serviços de Guarulhos e região.
Prestigiaram o evento o Prefeito, Sebastião Almeida, e
diversas lideranças da Cidade.
Na opinião do Coordenador Operacional da Incubadora, José Roberto Machado, o evento permite ampliar
as possibilidades das empresas incubadas atuarem no
mercado. Este ano foram 26 empresas âncoras que
compreendem grandes indústrias consumidoras de
bens, produtos e serviços e que estão dispostas a encontrar novos fornecedores entre as empresas de Guarulhos, fortalecendo a economia local e facilitando os
negócios pela proximidade entre elas. O Coordenador
do Núcleo Acadêmico, Dr. Devanildo Damião, enfatizou
que a cidade precisa fomentar momentos como esse:
“o grande diferencial da cidade é ter uma estrutura de
cidade grande, sem perder as características de articulação de uma cidade pequena, privilegiar o comércio e
as trocas locais faz todo o sentido”.
A AGENDE Guarulhos atuou na organização do evento,
através de seus colaboradores das áreas técnica e de
comunicação, Luciano Grosso e Gabriele Queiróz, a
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qual também participou da organização do mesmo.
Luciano apresentou a Incubadora Tecnológica AGENDE
Guarulhos, enfatizando as oportunidades oferecidas
pelo EDITAL que está aberto para o público altamente
qualificado nas Rodadas de Negócios, com foco no empreendedorismo de base tecnológica..
A AGENDE Guarulhos por meio do Convênio com o SEBRAE-SP, possibilitou que as empresas da Incubadora
participem de forma gratuita do evento, sendo elas:
RFTecnologia, Pangu, Balança Siciliano, MS Ferramentaria, Stepansil, Microinjeção, One Help, Activ Corp, Biomateriais, Aqualis, ATTO Consultoria, Ecologic e Garden
Química.
Também estavam presentes na Rodada o coordenador do Núcleo Acadêmico e do Núcleo do Parque Tecnológico da AGENDE, Devanildo Damião, e o Coordenador Técnico da AGENDE, Marcelo Chueiri.
Durante o evento, o presidente da AGENDE, Aarão
Ruben de Oliveira, homenageou Loredana Piovesan
Glasser, Marcelo Corrêa, Helson Shikasho e Silvia Degani, empresários que representarão a classe na Conferência Nacional do Meio Ambiente.

Equipe Técnica AGENDE: Gabriele Queiroz, Luciano Grosso, Dr. Devanildo Damião e Raimundo Pedro
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EVENTO DESTAQUE

AGENDE RECEBE INTEGRANTES DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SP.
A Incubadora Tecnológica AGENDE Guarulhos recebeu
no dia 13 de agosto a visita dos representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SDETC/SP), o Subsecretário de Ciência e Tecnologia
Marcos Cintra e os assessores técnicos José Luiz Gavinelli
e Fernando Batolla.
A delegação foi recebida pelo Presidente da AGENDE,
Aarão Ruben de Oliveira, Dr. Devanildo Damião, coordenador dos Núcleos Acadêmico e do Parque Tecnológico
da AGENDE e pelo Coordenador da Incubadora, José Roberto Machado. Na oportunidade, os convidados foram
acompanhados para conhecerem o novo espaço e os
principais projetos desenvolvidos na Incubadora, além
de validar a solicitação de recursos.
Após a visita, o Dr. Devanildo Damião fez uma apresentação institucional sobre a AGENDE e os projetos desenvolvidos, com ênfase na Incubadora Tecnológica. Também destacou o Sistema de Inovação de Guarulhos, que
vem se consolidando nos últimos anos com forte participação da AGENDE nesse processo.
Dr. Devanildo enfatizou que os modelos ternários de
inovação sublinham a participação do poder público
local como indutor do processo e não operador deste,
sendo necessário buscar entidades idôneas e competentes. A apresentação do Parque Tecnológico motivou
elogios da equipe da SDECT/SP sobre a consistência e
viabilidade do projeto.
O presidente da AGENDE, Aarão Ruben de Oliveira, destacou que apesar de Guarulhos ainda ter etapas para
chegar à plenitude do seu Parque Tecnológico, a Incubadora Tecnológica tem sido a menina dos olhos da AGENDE, pois através dela as empresas de base tecnológica
inovadora têm recebido auxílio para se tornarem sustentáveis. Enfatizou que “a qualidade do nosso projeto
está refletida na nossa Incubadora Tecnológica, sem
dúvida, uma das melhores do País”. Foi reapresentada a
solicitação de recursos para melhorias na infraestrutura
da Incubadora e também para estudos especializados. O
pedido foi bem recebido pelo Subsecretário e será atendido nos próximos meses. Ao final das apresentações
o Subsecretário de Ciência e Tecnologia Marcos Cintra
agradeceu o convite e parabenizou a AGENDE, especificamente o projeto do Sistema de Inovação, desejando
que ela continue com esse dinamismo e se dispôs a
ajudar no que for preciso. Também demonstrou grande
entusiasmo com o Parque Tecnológico Guarulhos e
prometeu notícias sobre o pleito da AGENDE de credenciamento e recursos para o projeto.

Aarão Ruben, Marcos Cintra e Dr. Devanildo Damião.

José Luiz Gavinelli, Marcos Cintra, Dr. Devanildo Damião e Roberto Machado.

Empresários da Incubadora recepcionam representantes da SDECT/SP.

Fernando Batolla, Marcos Cintra e João Marcos (DNA Express).
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EXPERIÊNCIA E ATITUDE A SER SEGUIDA

I por Regiane Balthazar.

Fale um pouco da trajetória do Colégio.
O Colégio Progresso começou há 44 anos somente com cursos
técnicos e supletivos. Ao longo dos anos foi contribuindo com
o lado profissional e formando profissionais para trabalhar na cidade. Em 1984 foram instituídos os cursos de ensino fundamental, ensino médio, educação infantil e continuou-se também com
os cursos profissionalizantes, administração, técnico em contabilidade, magistério, processamento de dados, enfermagem.
Fomos formando vários profissionais, alguns deles trabalham
conosco na escola ainda, eram alunos e hoje são profissionais.
Uma trajetória de 44 anos se preocupando sempre com a qualidade de ensino. Tendo a intenção de sempre contribuir com
o mercado de trabalho. Não formamos alunos para que eles
fiquem na escola, os formamos para que eles possam contribuir
com o desenvolvimento da cidade, dando oportunidade de
crescimento a eles, como trabalhar nas indústrias. Graças a Deus
o nome do Colégio foi bem aceito e é reconhecido pela cidade
de Guarulhos, então quando as empresas veem que o candidato
estudou no Colégio Progresso, as portas do mercado se abrem.
Nós temos bastantes alunos trabalhando em empresas grandes,
como Banco Itaú.

Marcela Morandeira Villaverde,
Diretora Geral e Mantenedora da Faculdade
Progresso, Diretora e Mantenedora do Colégio
Progresso.
Pós Graduada em Gestão da Qualidade, Metodologia e Didática e Marketing. Sua graduação foi em Administração, Ciências Contábeis
e Pedagogia.
Atua há 18 anos na área de educação,divididos
em aulas, coordenação, direção e mantenedoria. É Coordenadora dos cursos técnicos em
Administração, Contabilidade e Publicidade
do Colégio Progresso. Professora de Inglês
e Espanhol para os cursos de ensino fundamental e ensino médio e técnico do Colégio
Progresso. Professora de Administração e Marketing para os curso técnicos Administração,
Contabilidade, Informática e Turismo do Colégio Progresso e Professora Universitária para
os cursos de Administração, Turismo e Hotelaria e Marketing.
É também Conselheira da Câmara Brasileira de
Cultura, Diretora Financeira da DISIA MOTORS(3 ANOS) e Diretora Financeira da PROGRES
PEUGEOT- (3 ANOS)
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O Colégio Progresso agora também é uma Faculdade, como
foi essa conquista, essa autorização do MEC?
A ideia da Faculdade veio de cobranças dos alunos, por que a
maioria deles começam conosco a partir dos 3 anos e só saem
daqui aos 17. Fazem parte da escola, da família, é da nossa casa
e eles brigam para não ter que sair. E sempre nos cobrando, “a
gente não quer ir embora, por que vocês não abrem uma Faculdade”? Todo final de ano era a mesma cobrança dos alunos do
terceiro ano que queriam continuar conosco. Então nós amadurecemos esta ideia e começamos a nos estruturar financeiramente. Compramos um prédio ao lado do Colégio, reformamos,
fizemos todas as adequações e quesitos que o MEC exigia da
Instituição e em 2009 nós entramos com o projeto no MEC solicitando autorização para a Faculdade com os cursos de Administração, Pedagogia e Direito. A Faculdade e os cursos foram credenciados com nota 4, num índice de 1 a 5. Consideramos uma
excelente nota para quem não tem experiência no ensino superior e sim na educação básica. A nossa vitória já começou ai, com
o reconhecimento do MEC e estamos trabalhando desde 2009,
sempre aprimorando. Em 2013 começamos nossa primeira turma em Pedagogia e Administração, estamos aguardando agora Direito, que deve sair em 2014 e já com novos projetos: curso
em administração, pós-graduação, logística, recursos humanos,
que já estão em processo de autorização pelo MEC.
E qual foi a reação dos alunos depois dessa conquista?
Como foi o processo de sair do Colégio e entrar na Faculdade?
Quando nós nos tornamos Faculdade todos os alunos ficaram
muito felizes por que viram que realmente o Colégio estava cres-
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cendo e que eles também tinham a oportunidade de
crescer e de continuarem aqui conosco. Muitos alunos
que saíram e não fizeram faculdade, vieram se matricular
conosco. Então eu tenho alunos em Pedagogia e Administração que foram ex-alunos do Colégio e voltaram a
casa. Uma aluna estava estudando em outra faculdade
quando soube que nós tínhamos o curso que ela estava
fazendo, ela trancou, voltou um semestre para começar
aqui, porque a paixão dela era ficar na escola, tanto que
ela trouxe a filha dela para educação infantil. O processo
para eles é fácil, porque na realidade nós os isentamos da
taxa de inscrição, eles têm que fazer obrigatoriamente a
inscrição para o vestibular e fazem a prova como outro
qualquer, porque é uma exigência e eu não posso dar
preferência porque é aluno do Colégio, nós seguimos
toda essa legislação; o que é uma pena porque eu sei a
qualidade de ensino que eu dou a eles.
Qual a expectativa da Faculdade em relação ao crescimento de Guarulhos?
Em 44 anos o Colégio sempre esteve presente no desenvolvimento da Cidade e contribuiu bastante e o nosso
objetivo é continuar contribuindo. Guarulhos cresceu
muito e tem muitas chances ainda de crescer e a possibilidade de ser a primeira do Estado de São Paulo, está
caminhando para isso, eu acredito nisso. E a Faculdade
Progresso só tem a contribuir na formação de profissionais para que as empresas possam aproveitar profissionais da própria cidade, para que eles tenham também
uma qualidade de vida melhor, possam se dedicar mais
para as indústrias, porque morando perto de casa, o funcionário chega mais tranquilo, mais calmo, consegue se
dedicar e no fim todo mundo ganha. A Faculdade ganha
por que forma profissionais para o mercado, as indústrias
recebem profissionais com alta qualificação e a Cidade
de Guarulhos também acaba crescendo porque ela tem
pessoas com educação de qualidade e que pode contribuir com tudo o que ela precisa.
Há intenção de criar um novo Campus da Faculdade
Progresso em Guarulhos?
A intenção realmente é expandir a Faculdade. É abrir
outro campus e dar sequência. Ainda não temos um local específico, mas já temos o plano de expandir tanto a
Faculdade como o Colégio também. A intenção é tornar
a Faculdade Guarulhos um polo de referência de educação em Guarulhos.
Em relação ao Parque Tecnológico qual a expectativa
da direção da Faculdade?
Achei ótima a ideia. Guarulhos realmente precisa disso.
Os alunos precisam também de um local onde eles possam implantar as ideias deles, onde eles possam traba-

lhar. A nossa expectativa é muito grande e nós estamos
aguardando o funcionamento do Parque para contribuir também com esse polo.
Como você oberva o cenário atual da educação no
País?
Complicado. Nós precisaríamos de algumas alterações
na legislação. Precisa ter muito amor para trabalhar na
educação hoje, senão, a gente não consegue, existem
muitos obstáculos, a legislação falha em algumas coisas,
então precisaríamos de algumas mudanças para ter um
futuro melhor para o nosso Brasil. Se isso não acontecer,
a gente vai educando, tentando fazer o nosso melhor e
contribuir com Guarulhos, com o Brasil e educar nossos
brasileiros também para o âmbito internacional.
Tem como melhorar?
Tem. Eu acho que as empresas, se tornando parceiras
das escolas, a gente tem tudo para melhorar a educação.
É só unir as forças que a gente consegue.
Quem é a Marcela? Como você chegou até aqui?
Eu nasci em São Paulo, com 4 anos vim para Guarulhos.
Meu pai veio para cá em uma oportunidade de crescimento de dar o melhor para a família. Na verdade eu sou
Guarulhense, porque comecei a estudar aqui em escola
da Prefeitura, depois fui para escola Estadual, depois eu
ingressei no Colégio Progresso, me formei no terceiro
colegial aqui, fui fazer faculdade em Administração, em
seguida Ciências Contábeis, Pedagogia, várias pós-graduações, Marketing pela GV e outros cursos mais. Desde
pequena sempre quis ser professora. Então quando eu
terminei a minha primeira graduação, comecei como
professora em Administração no Colégio, em seguida
professora de inglês. Acabei assumindo a coordenação
dos cursos técnicos, depois coordenação geral e cheguei à direção do Colégio e hoje na direção da Faculdade. Na realidade tudo é um sonho, mas consegui ser
professora de fato e é um sonho concretizado, ir para o
ensino superior que era outro objetivo também, trabalhar na educação de cabo a rabo. Essa é a história de
Marcela, sempre apaixonada por educação e que pretende continuar na educação.
AGENDE?
Eu espero que a AGENDE continue trabalhando em prol
da educação, a instituição está realmente no caminho
certo e tem profissionais de elevadíssimo gabarito. A
nossa intenção também é nos aproximar cada vez mais
para que possamos unir o nosso know-how com o knowhow da AGENDE e que possamos fazer de Guarulhos
uma excelente cidade, uma cidade modelo.
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UNG INAUGURA LABORATÓRIO DE
COMPUTAÇÃO APLICADA

Os cursos de Ciência da Computação, Sistemas para Internet e Gestão de T.I ganharam mais um importante espaço
para o ensino prático dos estudantes. Desde o início do
mês de agosto, o Laboratório de Computação Aplicada
(LCA) está em funcionamento e atende demandas do
corpo docente e do Departamento de Tecnologia da Informação da UnG. Equipado com modernos recursos, o
espaço está localizado no antigo Laboratório de Redes,
no Campus Guarulhos-Centro. “Nossa principal meta é incentivar a pesquisa, a criatividade, o espírito de inovação
e empreendedorismo entre nossos alunos e docentes”,
aponta o diretor dos cursos, prof. Adilson de Oliveira.
Com a atuação de alunos supervisionados por professores, o LCA irá desenvolver gratuitamente softwares e,
eventualmente, hardwares que possam ajudar em estudos e projetos dos cursos da Universidade, assim como de
setores da Instituição e da própria comunidade externa,
como ONGs, entidades de classe e empresas. “Já estamos
com alguns trabalhos em desenvolvimento, um dos quais
do Pibic, cuja pesquisadora estava com dificuldades para
criar uma tecnologia que auxiliasse em seu estudo”, afirma
o diretor adjunto dos cursos, prof. Rodrigo Rosa.
Além do fim prático, os projetos desenvolvidos podem
dar origem a conteúdos científicos, que serão inscritos na
iniciação cientifica, publicados pela Revista Computação
Aplicada, da própria UnG, ou selecionados para o Simcap
(Simpósio de Computação Aplicada) e outros eventos
de tecnologia do País. “O aluno terá a oportunidade de
desenvolver produtos inovadores e criar um importante
diferencial para o currículo”, diz Oliveira.
Na área acadêmica, os estudantes ou docentes que tenham necessidades de desenvolvimento de tecnologias
para estudos podem procurar a Direção de Ciência da
Computação, assim como deve fazer a comunidade externa. Já os setores da UnG precisam apresentar suas necessidades ao Departamento de T.I. A prioridade de cada
projeto será avaliada pelos professores do curso.
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MAIS DE 600 PESSOAS PARTICIPAM DO
SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO.
O Seminário Internacional de Educação – O impacto
das Novas Tecnologias na Educação, reuniu cerca de
600 pessoas somente na abertura do evento, que
aconteceu na quinta-feira (26), no Adamastor Centro.
Entre as propostas do encontro, a ideia de potencializar uma Educação de qualidade social calcada em
princípios progressistas, humanizadores e promotores da cidadania e refletir sobre os desafios da nova
realidade cultural-tecnológica para o desenvolvimento de políticas públicas destinadas ao uso da tecnologia como integradora regional. O evento conta
com a participação de representantes de seis países
da América do Sul.

AGENDE PARTICIPA DA 5ª GUARUEX
PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE
GUARULHOS.
Com o objetivo de estimular nas empresas guarulhenses o comércio internacional de seus produtos, a
Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) realizou nesta quinta-feira (3), no
Teatro Adamastor Centro, a 5ª edição do Guaruex. O
evento reuniu empresários e entidades que atuam no
setor, como o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), Correios, Sindasp (Sindicato dos Despachantes
Aduaneiros de São Paulo), Sebrae, GRU Airport, Dry
Port, Banco do Brasil, Ciesp e ACE. Na abertura da solenidade, Almeida destacou a importância do evento.
“Por meio de seminários como este esperamos que
um número cada vez maior de empresas possa exportar e importar também. Nós apresentamos todas
as práticas para a venda e compra de produtos no
estrangeiro”, concluiu. Luiz Carlos Teodoro, secretário
de Desenvolvimento Econômico, ressaltou potencial
para aumentar o número de exportações. “Nossa
base de economia é industrial, temos um dos maiores
polos do País. Contamos com uma logística excelente,
com o aeroporto e rodovias. Então é necessário fomentar esse tipo de comércio para a geração de emprego e renda”, concluiu. A soma das exportações na
cidade em 2012 é da ordem de US$ 2,9 bilhões, e o
das importações é de US$ 2,6 bilhões. E o resultado da
soma das exportações com as importações é de 5, 5
bilhões. As mercadorias vendidas atingiram destinos
como Estados unidos, Alemanha, Argentina, França,
entre outros. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

AGENDE GUARULHOS PROMOVE PALESTRA
DA DESENVOLVE SP AOS EMPREENDEDORES
DA INCUBADORA TECNOLÓGICA.

A AGENDE (Agência de Desenvolvimento e Inovação de
Guarulhos) e a DESENVOLVE SP (Agência de Desenvolvimento Paulista) promoveram na manhã de 28 de agosto
uma palestra aos empreendedores da Incubadora Tecnológica AGENDE de Guarulhos. O objetivo foi esclarecer
todas as possibilidades de captação de financiamento
para o desenvolvimento de projetos. Rafael Ramalho,
gerente da DESENVOLVE SP, apresentou os principais
programas de financiamento a projetos de tecnologia
em diversas modalidades.
Entre as linhas de financiamento disponíveis para os
empreendedores, a que mais se destaca é a INOVACRED,
que é voltada para inovação tecnológica nas áreas de
desenvolvimento de produtos e/ou processos, com projetos analisados pelo FINEP.
Durante as perguntas do público foram debatidos os
desafios sobre a obtenção de recursos para projetos
de inovação e os empreendedores presentes puderam
obter mais detalhes sobre os processos a partir da participação do DESENVOLVE SP. Rodrigo destacou que
pela natureza da Agência, a grande vantagem é a maior
disponibilidade para investimentos em projetos, já que
sabemos que no mercado financeiro, por vezes, é mais
difícil obter esses recursos.
O coordenador da AGENDE, Dr. Devanildo Damião, destacou a importância do encontro. “Aqui os empreendedores chegam até determinado ponto. A partir de
então é preciso de recursos, capital para aumentar a escala. É justamente esse o objetivo desse encontro com a
DESENVOLVE SP, uma agência oficial do Estado de São
Paulo”, afirma.
Já o presidente da AGENDE, Sr. Aarão Ruben de Oliveira,
reforçou a afinidade entre as agências em suas considerações finais. “O trabalho que a DESENVOLVE SP faz
está muito orientado ao desenvolvimento do projeto e
é essa a consciência que devemos ter. Para empreender
temos que fazer dessa forma, um passo de cada vez. O
evento reuniu membros das duas Agências, empreendedores da região e representantes do SEBRAE.
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HONRARIA

PRESIDENTE DA AGENDE E ASEC, AARÃO RUBEN, RECEBE
MEDALHA DO MÉRITO COMUNITÁRIO DA POLÍCIA MILITAR.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) outorgou ao Presidente da AGENDE e ASEC, Aarão Ruben de Oliveira, a Medalha do Mérito Comunitário
pelos trabalhos desenvolvidos em prol da segurança
pública em Guarulhos. A cerimônia aconteceu dia 30
de setembro no anfiteatro da FATEC do Bom Retiro
em São Paulo.
Tal honraria foi instituída pelo Decreto Estadual nº
4.214, e destina-se a valorizar personalidades civis e
militares, policiais militares e entidades públicas ou
particulares, que, por sua atuação excepcional, tenham se destacado em ações comunitárias, apoiando e valorizando as atividades da Polícia Militar.
A mesa de honra foi comandada pelo Coronel Glauco
Silva de Carvalho, da Diretoria de Polícia Comunitária
de Direitos Humanos, o qual enfatizou a importância
do reconhecimento ao dinamismo e voluntariado de
lideranças que despontam na sociedade.
Estiveram presentes diversas autoridades do meio
acadêmico, civil e militar. Especificamente da cidade de Guarulhos várias autoridades prestigiaram
o evento, como o Diretor Titular do CIESP-Guarulhos
Maurício Collin que manifestou a satisfação em ver o
amigo receber tal distinção. A empresária Loredana
da empresa Glasser destacou que a honraria permite
formalizar ações que são desenvolvidas de forma voluntária e cívica.
O Secretário Geral da AGENDE, Roberto Marchiori,
considerou que a singela homenagem permite valorizar o grande trabalho desenvolvido pelo homenageado Aarão Ruben de Oliveira.
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A honraria aconteceu no anfiteatro da FATEC do Bom Retiro.

Presentes amigos e parceiros do presidente Aarão Ruben.
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Novo conceito
Caminho para o
futuro de Guarulhos.
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REALIZAÇÃO
REALIZAÇÃO

APOIO
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ASSOCIADOS
ASSOCIADOS
ACE - Associação Comercial
e Empresarial de
Guarulhos
APEG - Associação do Polo Empresarial de
Guarulhos
ASEC - Associação dos Empresários de Cumbica
ASSEAG - Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos do Município de
Guarulhos
ASSEMAG - Associação das Empresas da Avenida
Amâncio Gaiolli
Bardella - S.A. Indústrias Mecânicas
Câmara Municipal de Guarulhos
CIESP - Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo
DRY PORT - São Paulo S/A
ENIAC - EDVAC Serviços Educacionais
FIG – UNIMESP - Centro Universitário
Metropolitano de São Paulo
GUARUCOOP - Cooperativa Mista de Trabalho
dos Motoristas Autônomos de Táxi de Guarulhos
GUARUPAS - Associação das Empresas de
Transportes Urbanos e Passageiros de Guarulhos
e Região
Indústria Mecânica BRASPAR Ltda
OAB - Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção
de GUARULHOS
Prefeitura Municipal de Guarulhos
SEBRAE/SP - Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas do Estado de São Paulo
SESCON - Sindicato das Empresas de Serviços
Contábeis, de Assessoramento, Perícias,
Informação e Pesquisa do Estado de São Paulo
SETCESP - Sindicato das Empresas de Transporte
de Carga de São Paulo e Região
SINCOMERCIO - Sindicato do Comércio Varejista
de Guarulhos
SINDIQUIMICOS - Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas,
Abrasivos, Material Plástico, Tintas e Vernizes de
Guarulhos e Região
STIMMMEG - Sindicato dos Metalúrgicos de
Guarulhos e Região
TOTAL - Recursos Humanos
UNG - Associação Paulista de Educação e Cultura

