AGENDA DAS REPRESENTAÇÕES
Fecomércio RN

20 a 24 de Junho

Comissão debate educação
ambiental e realização de
conferência estadual
Na segunda-feira, 20 de junho, ocorreu a reunião da
Comissão Estadual Interinstitucional de Educação
Ambiental do Rio Grande do Norte (Ciea-RN).
O secretário executivo do Conselho Estadual de
Meio Ambiente (CONEMA), Robson Pinto, falou sobre
a continuidade da construção da Política Estadual
de Educação Ambiental. Ele relatou sobre a etapa
das conferências que tratam acerca das questões ambientais dos municípios, realizada por
meio de diagnósticos do IDEMA.
Outro ponto discutido pelos membros do colegiado tratou sobre o andamento das comissões e
quais subgrupos que iriam atuar na realização das conferências. O local sugerido para realização
dos trabalhos foi a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte.
Por fim, o IDEMA e a Defesa Civil apresentaram a proposta para realização do 1º Concurso de
Boas Práticas de Sustentabilidade em Comunidades Escolares, com a proposta de fomentar uma
rede de educação ambiental. Inicialmente, ficou estabelecido que o Ciea/RN será a comissão
julgadora do concurso.

Grupos de trabalho detalham ações em reunião do COINCITEC
O Conselho da Comissão Temática de Inovação, Ciência e Tecnologia (COINCITEC), vinculada à
Federação das Indústrias do RN (Fiern) realizou a sua terceira reunião ordinária na quarta-feira,
22 de junho, por videoconferência.
O Presidente da COINCITEC, Djalma Barbosa, falou sobre o programa Capital Empreendedor,
promovido pelo SEBRAE. Segundo ele, primeira etapa do projeto seria realizada com o núcleo
técnico e a segunda fase com os empreendedores.
A representante do SEBRAE-RN, Algéria Varela, apresentou um relato sobre o ELI Summit, evento
realizado pela instituição, em parceria com a ANPROTEC, que ocorreu este ano em Pernambuco.
A técnica destacou os principais aspectos do evento, com a proposta de estimular novas
visões, perspectivas e conexões que acelerem o surgimento e desenvolvimento sustentável de
ecossistemas locais de inovação no Brasil.
Djalma Barbosa trouxe para discussão um modelo de evento que acontece no Ceará sobre
fomento e inovação no âmbito dos incentivos fiscais. A ideia seria reunir todos os atores
envolvidos e criar um evento semelhante no Rio Grande do Norte. Esse assunto deverá ser
tratado novamente na próxima reunião do conselho.
Por fim, foi realizada a apresentação para os membros do colegiado acerca do andamento das
ações dos grupos de trabalho (GT) que compõem o conselho. Foram detalhadas as atividades
realizadas por cada grupo, bem como a socialização dos respectivos cronogramas para
alinhamento dos próximos passos.
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