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Inovação Tecnológica 

 
Elaborada pelo DECOMTEC/FIESP a publicação, “Onde e como
Buscar Apoio à Inovação Tecnológica para sua Empresa”, tem como
objetivo iniciar um processo de disseminação da cultura de inovação
entre as empresas.  
 

A publicação está disponível na Internet no seguinte endereço: 
http://www.fiesp.com.br/publicacoes/secao2/index.asp?id=297 
Esta publicação compila e sintetiza informações importantes sobre os
principais instrumentos de incentivo existentes à inovação, que precisam
ser de conhecimento das empresas e mais que isso serem validados por
elas para que possamos ter um efetivo sistema de inovação no nosso
País e melhorar a nossa competitividade. Considerações sobre o assunto
poderão ser encaminhadas para o e-mail cdecomtec@fiesp.org.br 

 
Soluções de Crédito para sua 

Industria 
 
Pensando em facilitar o acesso ao crédito das
Micros, pequenas e Médias Industrias, foi criada a
“Sala de Crédito”, um local onde cinco instituições
financeiras atenderão de forma pontual e
exclusiva. 
 
Dias 21 e 22 de novembro, das 9 às 18 horas. 
Local: FIESP – Av. Paulista 1313 – 11° andar. 
 

Agende seu atendimento pelo telefone  
(11) 3549-4499 ou pelo e-mail 
atendimento@fiesp.com.br 

 

Frente Parlamentar de Apoio à Mineração 

Simpósio de Atualização em Recuperação de 
Áreas Degradadas 

 

O Instituto de Botânica de São Paulo promoverá nos dias 23 e
24 de Novembro na capital paulista o Simpósio em
Recuperação de Áreas Degradadas, que terá ênfase na
proteção das matas ciliares. 
 
O encontro pretende divulgar tendências do setor, com novas
tecnologias de produção de sementes e fundamentos
ecológicos inovadores aplicados à recuperação de áreas
degradadas, alem de discutir assuntos referentes à legislação
ambiental relacionada ao tema. 
 
Mais informações: 
 aofidalgo@yahoo.com.br ou cbkarina@yahoo.com 
 

     Fonte: Agência FAPESP 

Novos Convênios Fiesp 
   

A Central de Serviços – CSER/FIESP firmou dois
novos convênios com objetivo de facilitar e gerar
economia as industriais. 
 
Micro Quality – Tecnologia e Informática. 
• Manutenção de Computadores. Impressoras e

Periféricos. 
• Projeto Manutenção e Adequação de Redes. 
• Telefonia IP e VOIP. 
TAM 
• Compra de passagens com tarifas    

economicamente viáveis 
 

Mais Informações: 
(11) 3549-4499 ou centraldeservicos@fiesp.org.br 

No ultimo dia 8/11 foi lançada na Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo a Frente Parlamentar de Apoio à
Mineração Paulista, coordenada pelo Deputado João
Caramez, que contou com participação de representantes
importantes do setor como; Eduardo Rodrigues Machado Luz
presidente da ANEPAC, Tasso de Toledo Pinehiro,
coordenador do COMIN/FIESP, Paulo Camillo Penna,
presidente do IBRAM, Enzo Luis Nico Jr., chefe do 2° distrito
do DNPM, Dep. Roberto Moraes, Samuel Moreira, presidente
do Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Vale do
Ribeira e o prefeito de Registro, Clóvis Vieira. 
 
Considerando que a mineração é uma atividade alavancadora
do desenvolvimento na medida que induz a implementação de
industrias seqüenciais, propiciando a criação empregos e
geração de renda, a Frente tem por finalidade promover ações
para o desenvolvimento do setor de forma a garantir recursos
minerais para toda a sociedade. 

A partir do começo do próximo ano, terá inicio as ações já definidas pelo Grupo de Trabalho. Contribuições poderão ser
encaminhadas para comin@fiesp.org.br 

Elaboração COMIN   comin@fiesp.org.br   Tel/Fax: (11) 3549-4261/3549-4671


