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Shopping Bela Vista promove
liquidação de hoje até domingo
VAREJO Começa hoje a 3ª
edição da Bela Vista Liquida.
Serão quatro dias de progra-
mação especial com atrações
para entreter o público e ofer-
tas em todos os segmentos. O
evento, próprio do Shopping
Bela Vista, segue até domingo
e dá oportunidade para as
pessoas renovarem o guar-
da-roupa e a casa e compra-
rem produtos com descontos.
Por conta disso, além das
vantagens de compra, o mall
irá várias opões de lazer e en-
tretenimento.

Durante a liquida, o shop-
ping levará animação e mú-
sica para os clientes coma
tradicional banda de fanfar-
ra, que circulará pelos corre-
dores com distribuição de
brindes e realização de brin-
cadeiras. Já no sábado, às
18h, haverá a apresentação
especial do grupo FitDance
com os dançarinos Astral,
Isis e Nanda, na ala L1 Sul
(em frente a loja Marisa).

Já no domingo, será a vez
do esporte e entretenimento
invadirem a Liquida com o
Primeiro Torneio de Futeme-
sa, que contará com a presen-
ça da atleta profissional de fu-
tevôlei e digital influencer Na-
talia Guitler (@nataliaguitler),
na Praça Principal. O público
poderá participar e “bater
uma bola” com ela. Além dis-
so, o Boteco do Bela, que fun-
ciona na Praça de Alimenta-
ção, terá um horário especial
de apresentações musicais.

EVENTO A 10ª edição do Fó-
rum Agenda Bahia será espe-
cial. Já pensou em aprender
sobre tecnologia em um espa-
ço que é reconhecido como de
excelência na área? Este ano,
o local escolhido para a reali-
zação do evento é a sede do
Senai Cimatec, em Piatã. O
evento será realizado no dia 3
de outubro e é gratuito.

A parceria, que completa
10 anos, foi celebrada on-
tem, pela acionista e diretora

do CORREIO, Renata Cor-
reia, e Ricardo Alban, presi-
dente da Federação das In-
dústrias do Estado da Bahia
(Fieb). O encontro contou
também com a presença da
editora-chefe do jornal,
Linda Bezerra.

Alban falou sobre a neces-
sidade do crescimento do
mercado baiano nas áreas de
tecnologia e inovação. Para o
presidente da Fieb, nada
melhor para o público baia-

Uso da tecnologia é tema
da Agenda Bahia deste ano

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

ï MANHÃ
9h às 9h30 Tudo muda o tempo
todo (Palestra de Peter Kron-
strom)
9h30 às 10h Moderadora Flavia
Oliveira, colunista do jornal O
Globo e da Globonews, entre-
vista Peter Kronstrom
10h às 10h30 O Futuro é Agora:
Como o empoderamento digital
transforma vidas e cidades
(Palestra de Rodrigo Baggio)
10h30 às 11h Moderadora
Flavia Oliveira. Entrevista Ro-
drigo Baggio
11h às 12h Painel: Distopia ou
disrupção: Como se preparar
para o amanhã?

ï TARDE
14h30 às 16h Painel: Do Robô
ao Roubo de Dados: As novi-
dades na Agropecuária, na
Construção Civil e na Saúde
14h30 às 16h Oficina: Como
programar um robô com senti-
mentos
14h30 às 16h Circuito de Expe-
riências em tecnologias para
Educação e para Indústria
16h às 17h Apresentação do
projeto Tecnologia para Todos e
os vencedores do Desafio Fó-
rum Agenda Bahia/Olimpíada
Brasileira de Robótica, parceria
entre o Correio e o Sesi

A Bela Vista
Liquida é uma ação
de sucesso e muito
aguardada por
todos, pois oferece
inúmeras
vantagens
Vaneilton Almeida
Superintendente do shopping

ECONOMIA

no do que discutir o tema em
um ambiente industrial, que
respira o que será debatido.
"Juntou a sede com a vonta-
de de beber água", brincou.

Já Renata falou sobre a im-
portância do debate proposto
pelo Agenda Bahia. "Tecnolo-
gia, inteligência artificial e
realidade aumentada não são
mais o futuro, e sim o presen-
te. Com o fórum, discutire-
mos a necessidade de se pre-
parar para essa nova era de

tecnologia. Com o Agenda
Bahia, vamos apontar alguns
caminhos de como as empre-
sas podem incorporar as tec-
nologias em suas realidades".

Alban fez ainda uma ava-
liação do atual cenário do país
em tecnologia e inovação. "O
grande centro nervoso do
Brasil ainda é São Paulo, mas
temos também avanços no
Rio e no Sul. O Nordeste ainda
carece um pouco. Aqui na Ba-
hia temos um polo, que é o
próprio Cimatec, além do in-
vestimento da prefeitura no
Hub Salvador, e o Parque Tec-
nológico da Bahia, que ainda
está ganhando corpo. Ainda é
pouco, temos que ampliar",
opina.

Este ano, o Agenda Bahia
terá como tema [A.R] EVO-
LUÇÃO. O evento, que dura
o dia inteiro, contará com
palestras, oficinas e ambien-
tes de experiências.

" A proposta é usar a A.R.
(Realidade Aumentada), e
seus óculos especiais, para
avançar no debate de como o
homem pode se apropriar
das diferentes tecnologias
para se inserir em tempos de
mudanças tão desafiadoras.
E usar como metáfora esses
novos olhares para discutir e
planejar uma agenda local
conectada com o planeja-
mento do país e do mundo”,
conta Rachel Vita, curadora
do Fórum Agenda Bahia.

Aqui na
Bahia temos
um polo,
que é o
próprio
Cimatec,
além do
investimento
da
prefeitura
no Hub
Salvador, e
o Parque
Tecnológico
Ricardo
Alban
Presidente da Fieb

BETTO JR.

Renata e Ricardo Alban celebraram mais um ano da parceria para a realiação do evento
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