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Ana Carla Fonseca abrirá o 3º Vara Para Pescar
Oportunidades de Cubatão
A economista que é referência em economia criativa no país estará palestrando no dia 24 de abril
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A economia criativa será a pauta principal de Cubatão entre os dias 24 de abril e 1º de
maio. Nesses dias acontecerá o 3º Vara Para Pescar Oportunidades, o festival que
promove o empreendedorismo local.
A abertura terá a presença de Ana Carla Fonseca, a economista que é referência no país
sobre esse tema e a programação conterá atrações como a Feira do Livro, lançamento da
revista ‘Cubatão Criativo’, workshop ‘Estilo para Mulheres Plus Size’, assessoria de
imprensa para artistas e bandas,o cinas de documentário, o cinas para os primeiros
passos para organizar eventos, criação de oportunidades e muito mais.
A programação será dividida em três linhas de ações: fomento, difusão e formação que se
dividirão em seis setores da Economia Criativa: Livros e Peridódicos, Audiovisual e Mídias
Interativas, Artes Visuais e Artesanato, Espetáculos e Celebrações, Design e Serviços
Criativos, Patrimônio Natural e Cultural.
Vivi Távora, criadora e coordenadora do Vara Para Pescar explica que as ações de
fomento são a prestação de conta dos projetos incubados pela Incubadora Criativa de
Projetos; as de formação para as competências criativas e empreendedorismo e as de
difusão, são uma maneira de divulgar os trabalhos dos pro ssionais.
Ana Carla Fonseca
Pro ssional de referência em economia e cidades criativas, negócios e desenvolvimento, é
economista, mestre em administração, doutora em urbanismo pela USP, professora e
coordenador de cursos de pós-graduação em economia, cultura e cidades na Fundação
Getúlio Vargas/SP, Univeridade Cândido Mendes/RJ, Univesidad Nacional de Córodoba
(Argentina) e professora na Universidad Rey Juan Carlos (Espanha).
Incubadora Vara Para Pescar
Projeto patrocinado pela Petrobras que visa a sustentabilidade e empreendedorismo
criativo que em seus dois primeiros anos já possui nove projeto incubados contando com
o apoio de pro ssionais nas áreas de assessoria de imprensa, supervisão de projetos,
consultoria especializada em gestão e com uso de equipamentos de audiovisual
laboratório de informática e biblioteca.
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