
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

São Paulo, 06 de agosto de 2019 – Terça-feira – Edição 54 

GOVERNO ASSINA ACORDO DE COOPERAÇÃO COM 

MAIOR INCUBADORA CHINESA 

Iniciativa vai permitir intercâmbio de startups, treinamento e capacitação  

 

Nesta terça-feira, no segundo dia da missão internacional à China, representantes 

do Governo Estadual assinaram um acordo de cooperação técnica com a maior in-

cubadora chinesa, a Innoway, que atua, por meio de uma plataforma global para o 

intercâmbio de startups de inovação nas áreas de educação, ciência e tecnologia. O 

objetivo da parceria é que nos intercâmbios sejam realizados treinamentos e capa-

citação entre os dois países. As incubadoras são instituições que apoiam a criação e 

o desenvolvimento de novas empresas (startups) que, geralmente, são do setor tec-

nológico. LEIA + http://bit.ly/2yFqe2r  

 

 

 

 

 

 

  SÃO PAULO E PARANÁ SE 

UNEM CONTRA A  

CRIMINALIDADE 

São Paulo e Paraná assinaram, na se-

mana passada, um convênio para im-

plantação do Sistema de Legitimação à 

Distância (Lead) que vai unificar o banco 

de dados de impressões digitais das 

duas regiões, formando uma rede inte-

restadual e agilizando o trabalho poli-

cial, por um período de cinco anos.  

LEIA + http://bit.ly/2MBz5dU 

 

CHINA NEGOCIA COM SP ABERTURA DE MERCADO 

PARA O ETANOL PAULISTA 

Lideranças do Governo Estadual se reuniram hoje com o Presidente da 

China National Cereals, Oilsand Foodstuffs Corporation (COFCO) para 

discutir, principalmente, a abertura do mercado chinês para o etanol 

paulista, o aumento da exportação de proteína animal e a expansão das 

operações portuárias. A empresa, que é a maior do setor agropecuário 

no mundo, já importa do Brasil algodão, soja, açúcar e proteína animal, 

e agora tem interesse no aumento da importação de grãos investir em 

escoamento e armazenamento. LEIA + http://bit.ly/2yGXxlR 

 

 

 

 

 

 

ESTADO NEGOCIA COM GI-

GANTE CHINESA DO SETOR 

ENERGÉTICO 

Representantes do Governo do Estado 

se reuniram hoje com o Diretor da em-

presa chinesa TBEA, especializada em 

energia limpa que já forneceu equipa-

mentos para mais de 60 países, para 

tratar de oportunidades de investi-

mentos em linhas de transmissão e dis-

tribuição de energias hidrelétricas e so-

lar no país.  

LEIA + http://bit.ly/2KjBicp 
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