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liDeranÇa feminina

vale Do silÍCio

O tema da participação feminina ganha
novas apoiadoras. O governador João
Doria garantiu o maior número da história
de secretárias na liderança do Estado. E
nesta semana, Cris Arcangeli e um grupo
de mulheres líderes da área da beleza
visitaram o Palácio dos Bandeirantes e
somaram seu apoio nas redes sociais para
engajar mais mulheres na gestão pública!

Com a equipe, o diretor-presidente
Jefferson Gomes celebrou em junho os
122 anos do IPT. Ao mesmo tempo, sob
liderança de João Doria, já é realidade a
1ª fase do projeto IPT Open Experience,
plataforma empresarial para desenvolver
inovação hardtech, novidade que trouxe
inspiração para criar o “Vale do Silício
brasileiro” na capital paulista.

alCanCe Digital

CiDaDes inteligentes

Merece destaque a atuação do professor
Rodolfo Azevedo, também presidente
da Univesp (Universidade Virtual do
Estado de São Paulo), que em dois anos,
quintuplicou o alcance digital no país.
Hoje são 250 mil alunos, sendo que 90%
são da primeira geração de universitários
da família, 57% são mulheres e 41% são
negros e pardos.

Em parceria com Marco Vinholi,
secretário de Desenvolvimento Regional,
está lançada a primeira etapa do programa
“Cidades Inteligentes”, que busca
modernizar e otimizar o funcionamento
de serviços públicos nos municípios de SP.
Nos bastidores, somos chamados de Tico
e Teco, pelo fato de um complementar a
ideia do outro.

resultaDos

empreenDeDorismo

Laura Laganá, superintendente do Centro
Paulo Souza, comemora o alcance de 300
mil alunos da instituição; 70% dos novos
estudantes das Fatecs têm renda familiar
de até três salários-mínimos e 47% são
mulheres; Daniel Barros, subsecretário
de Ensino Profissionalizante, festeja a
expansão da qualificação profissional e
das matrículas em cursos técnicos.

Bruna Barros, subsecretária de
Empreendedorismo, e Wilson Poit,
diretor-superintendente do Sebrae-SP, estão
satisfeitos com os resultados do Empreenda
Rápido, que já beneficiou meio milhão
de empreendedores. Além disso, com o
lançamento do Empreenda Mulher, cerca
de 50 mil mulheres já se formaram em
cursos de qualificação técnica.

inClusÃo

muito traBalHo

Sob o comando do reitor Vahan Agopyan,
pela primeira vez, na USP (Universidade
de São Paulo), mais da metade dos novos
alunos vieram de escolas públicas, com
aumento de 25% para 51,7%. É motivo de
comemoração porque uma das principais
metas da secretaria de Desenvolvimento
Econômico é a inclusão no ecossistema de
ensino técnico e superior.

Sob liderança de Adriana Tedesco,
subsecretária de Desenvolvimento
Regional e Territorial, reconhecemos 67
novos Arranjos Produtivos Locais neste
ano. Falando em conquistas, sob a atuação
de Eduardo Aranibar, chegamos a 14
polos de Desenvolvimento Econômico,
cobrindo mais de 400 municípios do
Estado e 500 mil empregos.
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