portalnews.com.br

Sábado, 10 de fevereiro de 2018

3

Ney Sarmento/PMMC

Trânsito em César de Souza será alterado
Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografia

O prefeito de Mogi, Marcus Melo (PSDB), vistoriou,
na manhã de ontem, a nova rotatória construída no
encontro da avenida Vereador Dante Jordão Stoppa
com a rua José Lemos, no distrito de César de Souza.
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TECNOLOGIA

Cinco empresas foram escolhidas e cada uma terá direito a US$ 9 mil para usar as ferramentas da companhia

Startups do Polo Digital vão
receber suporte da Microsoft

Luana Nogueira

Cinco “startups” do Polo
Digital de Mogi das Cruzes
foram selecionadas pela Microsoft para receber suporte
por meio do programa BizSpark. Cada uma terá direito
a um crédito de US$ 9 mil
para utilizar as ferramentas
e estrutura disponibilizadas
pela empresa. As selecionadas foram anunciadas
ontem durante o evento que
contou com a participação
do gerente de programas
acadêmicos e startups para a
América Latina da Microsoft,
o mogiano Rodrigo Dias.
O prefeito Marcus Melo
(PSDB) avaliou que a parceria
com a gigante de tecnologia
impulsiona as empresas de
Mogi. “A tecnologia é o novo
eixo de desenvolvimento
econômico. Hoje, as grandes
empresas são de tecnologia e
Mogi não pode ficar de fora.
Vamos buscar essa parceria
com a Microsoft, dando
a oportunidade de acesso

ao software da empresa”,
ressaltou.
Para Dias, a expectativa
é que novas oportunidades
sejam geradas por meio da
parceria. “Sempre estamos
de olho na próxima geração,
não só de estudantes, mas de
empreendedores, negócios e
grandes empresas que estão
nascendo. Para a empresa
é muito importante, pois
cumprimos uma agenda
no Brasil conhecida como
Jornada Empreendedora,
onde apoiamos estudantes,
desde as primeiras noções
de programação até a criação
do próprio negócio e acesso
ao mercado”, disse.
O gerente esclareceu que
o crédito de US$ 9 mil, que
será oferecido pelo período
de um ano, servirá para ter
acesso à estrutura da Microsoft. “Eles terão acesso
à plataforma de nuvem da
Microsoft e poderão, por
exemplo, hospedar servidores, motores de inteligência
artificial, serviços cognitivos.

Vitoria Mikaelli

e, partir disso, trabalhar com
as instituições de ensino para
fazer a seleção”, informou o
coordenador do Polo Digital,
Rodrigo Garzi.
O programa aproxima os
estudantes com o mercado
de trabalho.
Atualmente, o Polo Digital conta com cerca de
20 startups em operação e
1,2 mil pessoas inscritas. As
empresas selecionadas para
receber o apoio da Microsoft
foram: ComboFood, OrçaFacil,
Prolead, NFe e Myvillage.

Investimento

Parceria entre a Prefeitura e a gigante americana apresentou startups ontem

Será disponibilizado acesso a
essa plataforma e as startups
terão o crédito para utilizar da
forma que achar melhor. Fora
isso, poderão acessar todo os
produtos da Microsoft, como
Office e todas as versões de

Windows”, afirmou.
Durante o evento, Dias
anunciou que a empresas
disponibilizariam vagas para
outros dois programas da
Microsoft, o Microsoft Virtual Academy e Students to

Business (S2B). “O primeiro
é bem aberto. Praticamente
todos os que estiverem inscritos no Polo Digital podem
ter acesso. Agora, o Students
to Business, que precisamos
entender quantas licenças são

O Ceo do Prolead, Alessandro Rodrigues dos Santos,
de 28 anos, afirmou que a
bonificação será utilizada para
melhorar o aplicativo que foi
desenvolvido há cerca de um
ano e conta com quase 100
clientes. “Temos uma ferramenta de marketing digital.
Estamos em um momento
que precisamos aumentar a
performance. Essa parceria
proporciona isso”, destacou.

Vila Nova Jundiapeba

Complexo viário

Moradores deverão sair até o dia 5

Sinalização vai ser
reforçada nos túneis

Mogi News

Rinaldo Junior*

Os moradores da Vila
Nova Jundiapeba, na região
da rua Equador e no entorno,
receberam o pedido de reintegração de posse do local. A
população vive sob as linhas
de transmissão de energia da
Companhia de Transmissão
de Energia Elétrica Paulista
(CTEEP) e, de acordo com
os moradores, deverão sair
de suas casas até o dia 5 de
março. O pedido de reintegração foi feito em 2014, mas
os moradores conseguiram
estender o prazo para quatro
anos. Agora, a CTEEP voltou a comunicar as pessoas,
pedindo a reintegração da
região. Aproximadamente
360 famílias vivem no local.
A moradora e dona de casa
Gerlaine Germano da Silva,

CTEEP diz que linhas de transmissão geram riscos

36 anos, pediu ajuda para a
Prefeitura. “Já fizemos uma
passeata há duas semanas,
mas não fomos atendidos
pelo prefeito. Gostaria que
a Prefeitura e a CTEEP se
sensibilizassem, pois nós não
temos para onde ir. Tenho

seis filhos em casa e estou
separada, não sei o que fazer”, disse. “Tem pessoas
que moram aqui há mais de
20 anos, construíram uma
história, um lar. Disseram
que estamos vivendo em uma
área de risco. Eles têm medo

de acontecer alguma coisa
e nós os processarmos, mas
Depois de uma semana trajeto por outro caminho
todos os moradores daqui já
assinaram um abaixo-assinado, da inauguração do segundo e os motoristas ainda estão
nos comprometendo”, res- túnel do complexo viário conhecendo o túnel”, afirTirreno Da San Biagio, a mou Melo.
saltou Gerlaine.
O vereador Rodrigo Val- Prefeitura de Mogi das Cruzes
O prefeito informou que o
verde (PT) acompanha o vai reforçar a sinalização para complexo está sendo moniassunto. “É um caso sério e evitar que pedestres circulem torado de forma permanente.
não muito difícil de resolver. pelo acesso. Ontem, durante “A Secretaria de Transportes
Queremos que esse prazo seja evento no Polo Digital, o está acompanhando a situaestendido até a construção prefeito Marcus Melo (PSDB) ção, por meio dos agentes de
das casas do ‘Minha Casa, analisou de maneira positiva trânsito, para que possamos
a abertura do túnel.
Minha Vida’”, disse.
fazer os ajustes necessários.
O acesso que liga a rua O acesso está sendo moniA ISA CTEEP informa que
as ocupações irregulares re- Cabo Diogo Oliver à avenida torado 24 horas para que,
presentam grande risco pela Governador Adhemar de se for preciso, sejam feitas
proximidade com as linhas Barros foi liberado na tarde melhorias na sinalização do
de transmissão e são ilegais. do dia 3. A previsão é que entorno, para facilitar aos
A reintegração já foi defe- cerca de 700 veículos passem motoristas”, destacou.
rida e a previsão de execução pelo complexo a cada hora.
Melo confirmou que a
da desocupação total é na “Está tudo tranquilo. Existe administração municipal
segunda quinzena de março. um período de amadure- colocará um guincho para
* Texto supervisionado pelo
cimento do acesso, pois as agir em caso de algum acipessoas estavam fazendo seu dente ou pane. (L.N.)
editor.

