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notas
Saúde
Inscrições abertas para o seminário da Unidas
As inscrições para o 7º Seminário Unidas - Desafios Normativos, Regulatórios e de Atenção
à Saúde para as Autogestões estão abertas. O evento será realizado nos dias 2 e 3 de maio, de
2016, no Windsor Plaza Hotel, em Brasília. O seminário promoverá debates com executivos de
instituições filiadas e não filiadas à Unidas, a respeito das principais oportunidades e desafios
para o segmento de autogestão em saúde. O objetivo do evento é a troca de informações e o
desenvolvimento de estratégias, diante do quadro regulatório proposto pelo órgão fiscalizador.
Caso tenha dúvida ou precise de mais informações, entre em contato pelo e-mail seminario@
unidas.org.br ou ligue para (11) 3289-0855.
Mercado Imobiliário
Alphaville realiza ação
com condições especiais
A Alphaville, líder nacional em urbanismo,
realiza, no próximo dia 19 de março, o Alphaville Day. Durante todo o dia, os visitantes
poderão conferir a qualidade do empreendimento na região de Brasília e aproveitar as
condições especiais na venda dos lotes do Alphaville Residencial 1 e 2. O evento é aberto
ao público e acontece no Welcome Center,
localizado na Rodovia DF 140, Km 13,5, a
partir das 9h. Essa é uma oportunidade única de adquirir os lotes ainda disponíveis a
partir de 450 m². O Alphaville é um bairro
planejado localizado na DF-140 no km 13,5,
região sul do DF, uma área em expansão e
desenvolvimento crescente. Em uma área de
21 milhões de metros quadrados que conta
com dois residenciais prontos para construir
e área comercial para a conveniência dos moradores com Alpha Mall e Welcome Center.
As opções de lazer dos empreendimentos
são vastas e oferecem tranquilidade e diversão por meio de clubes completos de aproximadamente 26.600 m² para o Alphaville
Residencial 1 e 31.000 m² para o Alphaville
Residencial 2.

Turismo
CVC lança promoção com
passeio grátis na Grã-Bretanha
Para dar um impulso a mais às viagens
internacionais, a CVC, em parceria com o
VisitBritain, órgão oficial do governo britânico encarregado de promover a imagem e
os destinos turísticos da Grã-Bretanha para
o público em geral, o trade turístico e a imprensa, acabam de lançar uma promoção
exclusiva para os clientes da operadora. Na
compra do aéreo e um pacote terrestre para
a Inglaterra, Escócia, País de Gales, com no
mínimo 4 noites de hospedagem, o passageiro da CVC terá a opção de escolher um
passeio opcional na cidade visitada. Essa
promoção também é válida na compra de
2 semanas (ou mais) de cursos no exterior
para algum desses países na operadora. A
gratuidade é válida para clientes que adquirirem o pacote terrestre e aéreo até o dia 15
de abril para viagens que tenham embarques
programados até o final de 2016, incluindo
períodos de feriados prolongados. A promoção já está disponível em toda a rede de
lojas da CVC no Brasil, formada por 1.004
lojas exclusivas e mais de 6.500 agências
multimarcas credenciadas.

Perfil Empreendedor
Empreendedorismo cresce na crise
De cada dez brasileiros adultos, quatro já possuem ou estão envolvidos com a criação de
uma empresa. É o que revela a nova pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2015, patrocinada pelo Sebrae no Brasil. No ano passado, a taxa de empreendedorismo no país foi de
39, 3%, o maior índice dos últimos 14 anos e quase o dobro do registrado em 2002, quando a
taxa era de 20,9%. O presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, destaca que o empreendedorismo é uma alternativa dos brasileiros para contornar as dificuldades que a economia
vem passando. Para ele, é necessário promover ações que reduzam a burocracia, simplifiquem
a legislação, facilitem o crédito e incentivem a educação empreendedora. “Precisamos facilitar
a vida de quem empreende ou quer empreender. Quanto mais crédito e menos tempo o empresário perde com entraves burocráticos, mais ele pode se dedicar ao seu negócio, o que gera
mais emprego e renda para os brasileiros”, diz Afif. Quando comparada internacionalmente, a
taxa de empreendedorismo brasileira é superior à dos Estados Unidos, México, Alemanha e dos
países que compõem o Brics.

Novo Data Center na
capital digital do país
Uma empresa genuinamente brasiliense,
dentre as mais respeitadas do Brasil na área
de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), está prestes a inaugurar o seu
primeiro Data Center próprio em Brasília, o
que deve abrir uma gama de novos negócios
e aumentar a capilaridade da empresa substancialmente em 2016. À frente do projeto
está o presidente da VERT Soluções em
TIC, Sérgio da Silveira Marques, 57 anos,
natural do Rio de Janeiro, com formação em
Engenharia Eletrônica. Empresário desde os
23 anos, Marques participou societariamente
em vários negócios e hoje dedica-se ao crescimento da VERT, integradora de sistemas
100% nacional. Ao jornal, o empresário concedeu a seguinte entrevista:
Qual a principal novidade da VERT
para 2016?
Inauguramos, no próximo dia 30, em
Brasília, o nosso primeiro data center em
nuvem voltado ao mercado corporativo. Os
“data centers em contêineres”, tendência de
modernização no setor, rentabiliza processos e viabiliza o armazenamento em nuvem
virtual, o que garante mais segurança aos
clientes. O “Vert Data Center”, como foi batizado, estima aumentar em até 10 vezes a sua
capacidade atual de serviço.
Como este projeto está sendo desenvolvido e o que ele representa em termos
de investimentos?
Estruturado em uma fazenda com extensão
para cerca de 30 contêineres e um milhão de
máquinas virtuais, o novo centro tecnológico
consumiu investimentos da ordem de R$ 18 milhões ainda na fase de implantação, e planeja um
ciclo de novos investimentos de R$ 15 milhões,
ao ano, arquitetado pela integradora até 2021.
Como é a estrutura de um data center?
O nosso novo data center possui infraestrutura mais densa, modular e com uma
capacidade de atender as constantes necessidades de atualização das empresas. Este
empreendimento prepara a VERT para uma
realidade que cada vez é mais digital, ajudando a minimizar custos, enquanto maximiza a
eficiência em TI. Ele foi pensado para permitir que as empresas possam expandir e
acompanhar o avanço da tecnologia de uma
forma mais inteligente, e com maior controle dos investimentos. Estamos apostando na
tendência de data centers como serviço, pois
é uma prática que vem se tornando cada vez
mais procurada pelo mercado.

Presidente da VERT Soluções em TIC

O que isso vai representar em termos de
aumento de possibilidades de negócios?
Ainda em 2016, a VERT espera que o volume de demandas alcance o patamar de 10
milhões. Com isso, serão gerados mais de 60
empregos diretos.
Onde a estrutura estará montada?
A escolha do Setor de Oficinas (SOF)
Norte deu-se por conta da localização - especialmente por estar instalado em área da Cidade Digital. Espera-se um progresso maior nos
serviços de infraestrutura de TI e comunicação, aplicativo de negócios e especializados
(outsourcing, nuvem computacional, proteção de dados, entre outros), após as atividades
do “VERT Data Center” se tornarem plenas.
Fale-nos um pouco mais sobre a VERT.
No mercado desde 1997, a VERT é uma
empresa de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), especializada
no fornecimento e integração de tecnologias
distintas, envolvendo os maiores fabricantes
do mundo. Com profundo conhecimento
técnico e experiência em clientes nos quais
o ambiente de TI é um ponto crítico para os
negócios, a empresa possui um portfólio de
produtos e serviços organizado em quatro
unidades: Infraestrutura de TI, Infraestrutura
de Comunicação, Aplicativos de Negócios e
Serviços Especializados. Com escritórios em
Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, e uma
extensa infraestrutura, a VERT atua em todo
o território nacional, levando a sua expertise
para empresas dos mais diversos segmentos
e portes. Atualmente, a marca faz a gestão de
operações estratégicas e vitais para mais de
300 clientes em todo o país.
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