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Mais Artigos

Erick Musso vai buscar recursos para
Núcleo Incubador do Ifes de Colatina

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Erick Musso, recebeu na manhã desta
quarta-feira (09), no gabinete da presidência, parte da direção do Ifes de Colatina, que veio
buscar o apoio do parlamentar na busca de recursos para equipar o Instituto. Além de
estruturar �sicamente o novo bloco que está sendo construído no campus, o Ifes também
pede ajuda para o Núcleo Incubador do Ifes Campus Colatina (NIC), que oferece apoio a
empreendedores com ideias de negócio para prepará-los para os processos seletivos de
incubação.

“Temos que estruturar o presente para estar conectado no futuro. Vamos trabalhar para
solucionar essas demandas e atender o Ifes de Colatina de forma breve”, disse o presidente.
O apoio compreende busca de verbas para dar suporte tecnológico, orientação e mentoria
para transformar os projetos em modelos de negócios viáveis e com maiores chances de
sucesso.

Estiveram na agenda o diretor-geral da instituição, Octávio Cavallari Júnior, o diretor de
Administração e Planejamento, Joe Rogério e um dos membros da equipe da Incubadora,
Ronis Farias de Sousa.
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