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Floriculturas
Fest Flor 
começa esta 
semana

Agenda
Cabala da Casa

Sustentabilidade
economia de energia

entrevistA

I m p o r t a n t e 
evento para cadeia 
produtiva de flores 
do Distrito Federal, 
a FestFlor 2019 co-
meça na próxima quinta-feira (19). Nos quatro dias do evento, que é considerado 
uma das maiores feiras de negócios do Centro-Oeste, o público vai poder partici-
par de workshops, seminários e oficinas de jardinagem e paisagismo ministrados 
por grandes nomes do mercado. Com entrada gratuita, a FestFlor oferece ao visi-
tante cerca de 200 estandes com exposição e venda de flores, plantas, embalagens, 
acessórios, presentes, produtos e serviços para decoração.

A entrada no é gratuita, assim como os eventos que vão ocorrer no palco, como 
oficinas demonstrativas de flores do cerrado, arranjos, decoração de festas e desfile 
show com com Carlos Weiss e Juliana Hammes. Para quem deseja se profissionali-
zar na área, haverá workshops, seminários e oficinas pagos. Para participar, é preci-
so se inscrever no site da FestFlor (www.festflorbrasil.com), na aba “Programação”.

O Espaço com Cavaná 
receberá a escritora e te-
rapeuta ambiental Sandra 
Strauss no último sábado 
(28) do mês, no Noroeste 
(CRNW 510), das 14h30 às 
18h30. A carioca, que es-
tuda assuntos energéticos 
relacionados à Medicina 
da Casa há 19 anos, abor-
dará conceitos da “Cabala 
da Casa”, cujo intuito é 
atrair energias benéficas 
para ambientes diversifi-
cados - residências, esta-
belecimentos comerciais e 
até mesmo escritórios. O 
workshop atende aos inte-
resses dos profissionais da 
área de Arquitetura e De-
signer. Informações: (61) 
99646-7242.

A Enel Distribuição Goiás vai trocar 80 ge-
ladeiras de moradores de Padre Bernardo nesta 
semana. Para participar, os clientes podem se ca-
dastrar nesta terça (17), quarta (18), quinta (19) e 
sexta-feira (20), das 9h às 17h, na Rua 5, ao lado 
da sede da Prefeitura, no Setor Oeste. O sorteio, 
que acontece no mesmo local, será realizado às 
18h30 de sexta-feira. Desde seu início, em no-
vembro de 2017, o programa de sustentabilidade 
Enel Compartilha Eficiência já trocou mais de 9,7 
mil geladeiras em todo o Estado. Por meio da ini-
ciativa, refrigeradores antigos podem ser trocados 
por novos com selo de eficiência A do Procel. Os 
moradores que quiserem participar do cadastro 
precisam levar um documento oficial com foto 
e a última conta de energia paga. Reforçando o 
compromisso da Enel por Goiás, os clientes que 
se cadastrarem poderão trocar até cinco lâmpa-
das incandescentes ou fluorescentes - exceto os 
modelos tubulares -, que têm alto consumo de 
energia, por outras cinco lâmpadas LED, que são 
mais econômicas. 

São Paulo tornou-se a capital do Empreen-
dedorismo no último dia 10 de setembro, quan-
do sediou a entrega do Empreenda Santander 
2019, uma das maiores premiações de incen-
tivo ao empreendedorismo no país. Reunindo 
um público de mais de mil pessoas, entre es-
tudantes, reitores, professores e pesquisadores 
de todo Brasil, o evento – que é bianual - acon-
teceu no Teatro Santander e premiou inscritos 
em três categorias (Universitário Empreende-
dor, Universidade & Microempreendedor e 
Startup). À frente da inciativa está o presidente 
do Santander no Brasil, Sérgio Rial. Entre os 
ganhadores deste ano está Bruno Costa Can-
dia, estudante do Instituto Nacional de Tele-
comunicações (Inatel), que foi o vencedor da 
categoria Universitário Empreendedor com 
o projeto Aurem, uma empresa de tecnologia 
assistiva, que facilita a inclusão de estudantes 
com problemas auditivos dentro das institui-
ções de ensino. Com uma proposta para ino-
var no setor de comunicação e educação cor-
porativa, a Netshow.me, idealizada por Rafael 
Belmonte, foi a ganhadora entre as “Startups”. 
A empresa desenvolveu uma solução de trans-
missão online de vídeos. “Temos grandes ex-
pectativas, principalmente para nos ajudar com 
vários desafios em nosso crescimento”, disse 
o responsável pelo projeto, que recebeu um 
prêmio no valor de R$ 100 mil, além de uma 
bolsa de estudo e uma mentoria a ser realizada 
pela Endeavor. O projeto liderado por Karina 
Dias, da Unifacisa, foi o premiado na categoria 
Universidade & Microempreendedor, que tem 
como objetivo aproveitar o conhecimento de 
uma universidade para alavancar negócios de 
microempreendedores. 

Como foi a participação este ano?
Foram mais de 4.700 inscritos nesta edi-

ção, que premiou as melhores propostas em 
três categorias. Dos 30 finalistas que chegaram 
até a última etapa, o júri escolheu três proje-
tos vencedores, cujos nomes foram divulgados 
após avaliação da banca julgadora, que contou 

A afirmação é do presidente do 
Santander no Brasil, que foi o anfitrião 
do Empreenda Santander 2019, evento 
bianual que consagra as melhores 
iniciativas em três categorias: Universitário 
Empreendedor, Universidade & 
Microempreendedor e Startup 

sérgio rial
presidente do Banco santander

com integrantes tanto do Santander quanto 
dos parceiros Endeavor, ACE e Aliança Em-
preendedora. Os premiados receberão, a partir 
de agora, apoio financeiro, bolsa de estudos e 
orientação de das empresas parceiras. 

qual o papel do banco no empreende-
dorismo?

Temos um papel importante na promoção 
do empreendedorismo e da educação no país. 
Resumidamente, podemos dizer que empreen-
der implica em correr risco. Os nossos ganha-
dores abraçaram o risco e fizeram desse risco 
uma mola de transformação das suas vidas. 

Como funciona o empreenda santander?
Esta iniciativa integra o projeto global San-

tander X, com o qual o banco promove o 
empreendedorismo universitário em todo o 
mundo. O programa é a evolução dos Prêmios 
Santander Universidades, realizados até 2015 e 
durante os 11 anos de sua existência foram re-
cebidas mais de 20 mil inscrições, 161 projetos 
premiados e R$ 11 milhões em prêmios.

e o santander universidades?
O empreendedorismo é um dos pilares de 

atuação do Santander Universidades. O Em-
preenda Santander tem como objetivo incenti-
var ideias e projetos empreendedores em todo 
o Brasil. Concluímos essa premiação com a 
certeza de que esse objetivo está sendo cum-
prido. São muitos projetos promissores que 
receberão um impulso para alcançarem o de-
sempenho e o destaque que merecem. Além do 
mais, o Banco Santander tem um compromisso 
com o Ensino Superior que se materializa por 
meio do Santander Universidades, uma iniciati-
va internacional única que o distingue de outras 
instituições financeiras. O Santander é a empre-
sa privada que mais investe em apoio à educa-
ção no mundo (Relatório Varkey / UNESCO-
Fortune 500) com mais de 1.200 acordos de 
colaboração com universidades e instituições 
acadêmicas em 21 países. Desde 2002, a enti-
dade destinou mais de €1.6 milhões de euros a 
iniciativas e programas acadêmicos.

“empreendedorismo é o caminho 
para transformar o mundo”


