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Propostas Habilitadas para restruturação EMPREENDE (Rodada 04) - Nº 05/2001 de 23/10/2001

Coordenador
Sigla-Título

Alberto Rabin
PUBLICICLETA
O coração do projeto são conjuntos de recursos de mídia exterior audiovisual
(painéis de propaganda e equipamentos de som), equipados com receptores
GPS (rastreados e monitorados via satélite) montados sobre pequenos

Resumo

veículos com ou sem propulsão própria, como bicicletas, motocicletas e
assemelhados, que lhes conferem mobilidade, denominados Publicicletas,
dotados de acessórios específicos para prestar serviços como MÍDIA
EXTERIOR ITINERANTE (carro de som e outdoors móveis); executar ações
PROMOCIONAIS diversas (como cuponagem, "sampling", degustação,
recolhimento de resíduos em praias e grandes eventos, etc.), e realizar
PESQUISAS SOCIAIS de diversas naturezas (de mercado, de opinião,
eleitorais, políticas, etc.); processando e gerando relatórios mediante a
utilização de dados sócio-econômicos geo-referenciados e das informações
posicionais de suas rotas, armazenadas em sua memória-residente ao longo
dos trajetos preestabelecidos.

Coordenador
Sigla-Título

Carlos Henrique Rodrigues Alexandria
Expedições Guará
O projeto consiste na criação e implantação, no estado de Pernambuco, de
um modelo de turismo radical voltado para pessoas cansadas da poluição, do

Resumo

Coordenador
Sigla-Título

trânsito caótico da cidade e que querem compensar o stress em que vivem
com muita adrenalina. Esse modelo visa explorar o potencial turístico radical
de Pernambuco e também transformar o estado em uma referências para o
país e posteriormente para o mundo nessa modalidade turística.

Cristiane Alves Custodio Mota
Ponto Final Consultoria
Prestação de consultoria e treinamento para lojistas, micro, pequenas e
médias empresas da Indústria Têxtil e de Confecção estabelecidos na Região
Metropolitana do Recife e do Agreste do Estado de Pernambuco com o
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objetivo de difundir novas tecnologias de informação e atendimento ao
cliente, buscando a melhoria contínua da qualidade na prestação de serviços
dos profissionais de vendas, primando pela satisfação plena do consumidor,
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contribuindo para o bem estar das pessoas, geração de mais empregos, a
melhoria na qualificação profissional, maior poder de competitividade dos
empresários locais e para o surgimento de novos negócios na área de moda
e vestuário em Pernambuco

Coordenador
Sigla-Título

Expedito Antonio Ferreira Paz
Cinenews - site brasileiro de cinema
Portal vertical (segmentado) brasileiro, em português - mas com possibilidade
de conversão para outras línguas, como o inglês e o espanhol - especializado
em cinema, de atualização diária, com ênfase em base de dados de filmes mais completa e detalhada que as presentes na concorrência, programação
completa e atualizada dos cinemas espalhados pelo Brasil, com endereços,
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preços de ingressos e serviços oferecidos pelos exibidores nas salas de
cinema, reportagens especiais, destacando desde as grandes produções aos
filmes independentes, no Brasil e no mundo. Além disso, o Cinenews também
dará ao seu usuário a oportunidade de estabelecer interatividade. Ao
internauta será permitido, por exemplo, efetuar a personalização - de forma
inédita em sites de cinema brasileiros - do conteúdo e do visual do site de
acordo com as preferências de cada um.

Coordenador
Sigla-Título

Fernando Albuquerque Araújo Filho
Sistema Multicanal de Captura e Distribuição de Imagens para CFTV
O projeto define um software destinado primariamente à monitoração e
vigilância de ambientes. Nesse sentido, define um "Sistema Digital de
Multicaptura de Imagens". Secundariamente, o sistema pode ser usado para

Resumo

simplesmente "publicar" as imagens capturadas na Internet. O software opera
uma placa de multicaptura de imagens (suporta até 16 câmeras), que
também suporta até 23 GPIO (um sinal padrão para operação de sensores e
relês). O mesmo software opera como "estação de monitoração" ou como
"central".

Coordenador
Sigla-Título

João Luís Gregório e Silva
Recife Virtual
Guia turístico abrangendo as Cidades da Região Metropolitana do Recife.
Informações sobre: Hotéis; Bares; Órgãos ligados ao turismo; Praças e

Resumo

parques; praias e lagoas; Rios mais importantes; Delegacias de polícia;
Farmácias 24 horas; Hospitais; Locadoras de automóveis; Primeiros
socorros; Culinária regional; Casas de show/boates.

Coordenador
Sigla-Título

José Roberto Miranda dos Santos
Recife Virtual
Desenvolvimento, fabricação e comercialização de dispositivos periféricos de
entrada de dados para unidades de processamento digital, valendo-se da
montagem de placas de circuitos lógicos integrados, utilizando componentes
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ópticos eletrônicos de última geração, inseridos e acoplados em gabinetes
plásticos confeccionados com material reciclado de altíssima qualidade. De
modo sistemático e contínuo, com vistas a maximizar a competitividade da
empresa junto aos líderes do mercado de micro-computadores pessoais e
portáteis.

Coordenador
Sigla-Título

Josias Galeno Santiago de Oliveira
www.BODEONLINE.com.br
O projeto Bode Online visa o desenvolvimento de tecnologias para
desenvolvimento estrutural e comercial do ramo agropecuário de maior
potencial no nordeste caprino-ovinocultura.O projeto pretende suprir a falta
de tecnologias para gestão de criação racional (Administração e
acompanhamento do Capril) com a criação de softwares eficientes baseados
em um aprofundado estudo na necessidade de sua aplicação. O projeto
pretende também desenvolver estruturas de comunicação eficientes usando
meios que atinjam uma grande área de atuação de forma rápida e continua
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(A Internet como principal referencia) , para proporcionar a criação de uma
rede de relacionamentos entre criadores, instituições de pesquisa,
associações de criadores, empresas que atuam em biotecnologia de
melhoramento de caprinos, orientação de procedimentos de criação,
condições para escoamento de produção e principalmente, criar condições
para a presença de áreas ainda carentes no sentido tecnológico no meio
virtual no sentido de alavancar esta atividade pecuária, que se reveste de
grande importância para o semi-árido nordestino, devido a sua adaptabilidade
às condições climáticas da região, melhor que qualquer outra espécie.

Coordenador
Sigla-Título

Marcelo Ricardo da Silva
INFINITY INFORMATION SYSTEMS
A INFINITY INFORMATION SYSTEMS é uma idéia de evolução da Lista
telefônica tradicional que temos em nossas casas, transformada em uma
ferramenta de navegação on-line, oferecendo busca de endereços,
estabelecimentos como hotéis, restaurantes, cinemas, instituições
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governamentais, hospitais, delegacias ou até linhas de ônibus que transitam
em determinado logradouro mais a sua tarifa e seu itinerário. O produto da
INFINITY consiste em informação, porém diferentes plataformas podem ser
usadas para levar essas informações para seus usuários, tais como Internet
convencional, Palms e Celulares.
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