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Emprel passa a integrar Porto Digital com nova sede no Bairro do Recife
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A Empresa de Informática do Recife - Emprel passa a
integrar fisicamente o Porto Digital, mais do que a
ocupação de um novo espaço físico moderno e funcional,
o novo endereço representa a inserção no mesmo
ambiente físico e digital de um dos maiores e mais bem
sucedidos Parques de Tecnologia da Informação e
Comunicação - TIC, do mundo. O prefeito Geraldo Júlio
fez a entrega da nova sede da empresa, junto com o
presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, o Secretário
de Finanças do Recife Ricardo Dantas e o presidente da
Emprel Eugênio Antunes no dia 6 do corrente.
“A Emprel não poderia estar fisicamente longe do Porto
Digital. É muito importante que nós estejamos aqui. A
Emprel mostra que tem a característica de uma empresa
prestadora de serviço para a administração municipal. E,
como prestadora, respondeu às responsabilidades que
teve. Mas a Emprel mostra também que pode ser uma
start-up e está pronta para atuar naquilo que for
demandada e naquilo que aparecer de oportunidades
dentro da cidade. Passa a ser uma empresa de ponta que
apresenta soluções, que vai para dentro da sociedade,
que olha para o futuro da cidade e que olha para os
recifenses”, declarou o prefeito Geraldo Júlio durante a
visita.

A Emprel também poderá oferecer incubação de
Projetos de Negócios Inovadores na área de produtos
e serviços públicos, submetidos por startups locais,
além de participar de projetos de formação de
mão-de-obra
especializada,
para
atender,
principalmente, as demandas na região como
destacou o presidente do Porto Digital Pierre Lucena:
“é um prazer o Porto Digital receber a Emprel dentro
do Bairro do Recife. A gente já tinha falado da
importância de trazer não apenas as empresas
privadas para cá, mas também trazer os organismos
estaduais e municipais que trabalhassem com
tecnologia para fazer essa interação com as
empresas que estão no Porto Digital.
O Secretário de Finanças do Recife Ricardo Dantas
também fez os seus agradecimentos. “Agradeço às
equipes que cuidam dos nossos sistemas e está por
trás de grandes iniciativas da Prefeitura e às vezes
não aparecem tanto como a do Portal da
Transparência e a dos nossos sistemas do ISS”.
“Começamos a escrever aqui uma nova história. A
Emprel, que é cinquentenária, é uma empresa que se
renova, que se lança ao futuro e está sólida e forte”,
destacou Eugênio Antunes.

