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REGISTROS DA REUNIÃO 
 

 
ABERTURA 
 

Valdemar Bernardo Jorge, Secretário de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes e Presidente do 
FOPEME, deu as boas-vindas a todos e colocou o panorama geral do Estado, comentando: 

 A importância da vacina para toda a população, bem como os cuidados básicos de uso de máscaras, 
álcool e distanciamento social; 

 A vacinação tem ocorrido de domingo a domingo, dando fluidez a esse processo; 
 Os nossos pequenos empresários têm sido muito prejudicados em razão da pandemia e dos 

inúmeros decretos, que nenhum de nós gostamos que os mesmos aconteçam, mas decretos que 
limitam a abertura dos estabelecimentos; 

 Tem participado de inúmeras reuniões na Casa Civil, com secretários de diversas pastas, buscando 
encontrar medidas alternativas, para pode ajudar as micro e pequenas empresas, na mesma linha 
do governo federal, de buscar soluções para ajudar os micro e pequenos empresários; 

 Vamos ter hoje a nossa pauta, mas antes gostaria de ouvir as Entidades presentes na reunião, sobre 
as demandas que as mesmas tem. O Governo do Estado está buscando com o secretário René 
destinar uma parte dos recursos do Fundo de Combate à Pobreza (R$ 50 milhões), para ajudar os 
micro e pequenos empresários, por exemplo empresas de transporte de passageiros, vans, ônibus 
escolares que se encontram paralisadas, além de bares, restaurantes, lanchonetes, agentes de 
viagens, operadores de turismo, empresas de eventos, sonorização, iluminação, filmagens. 
Também, estão sendo solicitados recursos do Governo Federal, bem como do nosso Tesouro do 
Estado, para poder, através dos fundos que existem, propor a utilização desses recursos para 
auxílio emergencial desses pequenos empresários, que estão aí com as suas atividades paralisadas.  

 O número de pequenas empresas é grande no Estado do Paraná, mas pensa-se em dar esse auxílio 
emergencial nos moldes estabelecidos pelo Governo Federal, para alguns setores específicos que 
estão com muita dificuldade, por 2 a 4 meses, de acordo com as possibilidades de caixa das 
empresas. Sabemos que alguns setores estão conseguindo trabalhar, por exemplo oficinas 
mecânicas. 

 O Estado está construindo esse projeto e pretende concluí-lo na próxima semana. Explicou o 
funcionamento do BI do projeto. 

 Alguns setores estão solicitando dilação de prazos e parcelamento de tributos, de isenções de 
certidões negativas. 

 Trabalhando num programa de retomada da economia, ajudando um pouquinho a retornar para a 
população os tributos que são arrecadados. 

 Retomar o aplicativo Paraná Serviços, disponibilizado pela SEJUF, para que as pessoas possam 
divulgar seus trabalhos para a comunidade utilizar. Pode ser uma alternativa muito boa para a 
retomada. Solicitou para divulgar esse aplicativo. 

 Combinar com Paulo Parreira sobre a SETI colocar um pouco mais de foco nas MPE no programa 
de estreitamento do setor produtivo, das empresas, da educação – como fazer um canal de 
comunicação para que as MPE tenham acesso aos pesquisadores das universidades. 
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Milton Reck e Valdemar Jorge comentaram sobre o cartão futuro, que as empresas com mais de cem 

funcionários são obrigadas a contratar menores aprendizes. A micro e pequena empresa não tem. Valdemar Jorge 
solicitou a Ercílio Santinoni que divulgue o cartão para as microempresas, com uma bolsa interessante para as 
empresas. 

 
Ercílio Santinoni, presidente da CONAMPE e FAMPEPAR, comentou que realmente é um momento que não 

está fácil para o pequeno e principalmente dessas categorias de bares, lanchonetes, academias, escolas. São 
setores que tem reivindicado muito perante e a nossa Entidade também, que se preveja algum auxílio. 

 
Ficamos feliz com a sua inciativa, que com certeza a levou ao Governador, e a essa boa recepção dos 

problemas. Ficamos contentes com o seu trabalho. 
 
Nesse momento é importante que a FOMENTO PR tenha condições de chegar esses recursos para esse 

pessoal, pois em épocas normais os pequenos empresários têm dificuldades de conseguir crédito e nesse momento 
mais difícil ainda e nem é recebido nos bancos, como uma empresa rentável, pois o gerente já o vê como uma 
pessoa que não vai conseguir pagar. 

 
Todos estão preocupados com o desenvolvimento dos pequenos e esses pequenos só vão poder continuar, 

e só vão poder pagar suas contas, suas dívidas, se for assistido no momento. 
 
Pegar parte desses fundos que existem de garantias e fazer chegar o empréstimo para os pequenos, 

inclusive fazer a prorrogação do início de pagamento, pois muitos pegaram dinheiro e agora tem que pagar e 
continuam com dificuldades. 

 
Entendemos que as coisas vão caminhar bem, mas é só esses meses. Prova disso é que em janeiro e 

fevereiro tivemos uma tranquilidade maior face aos resultados de geração de empregos e da arrecadação. Vale à 
pena fazer esse programa proposto por Valdemar e com certeza será muito bom para os pequenos e o Estado não 
vai perder com isso. 

 
Comentou também, que irá fazer uma reunião com o seu pessoal, para levantar mais algumas informações 

e passar ao Mario Doria, Secretario Técnico do Fórum. Agradeceu pela preocupação do Secretário Valdemar Jorge. 
 
Secretário Valdemar Jorge completou o elogio de Ercílio Santinoni a FOMENTO, que foi definido em reunião 

de conselho daquela Instituição, a prorrogação, por dois meses, do prazo das parcelas de pagamento vencidas 
recentemente e que já há um estudo sobre a ampliação desse prazo, tendo em vista que a pandemia ainda vai 
demorar mais do que o previsto. 

 
Sergio Wosniack da AMIC Cascavel, solicitou que o Secretário dê uma atenção especial sobre o pedágio de 

Toledo. 
 
Ademir Lodis da AMPEC Matinhos, coloca a dificuldade de formalizar profissionais de serviços. 
 
Ricardo Opolz da SEJUF, comentou que na última pauta da reunião, será comentado sobre a retomada do 

aplicativo Paraná Serviços. Comentou que sempre defendeu a retomada do aplicativo, uma ferramenta 
fundamental e pouco utilizada. 

 
Comentou também que o aplicativo irá interagir com a Agência do Trabalhador. Quando o trabalhador 

chega e não consegue uma vaga, ele é conduzido à sala de inovação da Agência, onde terá toda uma preparação 
técnica para poder empreender o seu próprio negócio e divulga-lo no aplicativo. 

 
Secretário Valdemar Jorge completou que no projeto, em parceria com a SEJUF, SEBRAE, SENAI e SENAC, 

que as pessoas possam ser qualificadas, ligando para SENAI e SESI, se a vocação for para a indústria, SENAC, no 
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comércio, SENAR, na agricultura e SEBRAE, para empreender. E se as pessoas puderem ter essa qualificação no 
curto prazo e já começar a prestar seus serviços, terá condições de se manter.    

 
Amberson Silva, do SEBRAE, cumprimentou a todos e comentou que tem acompanhado as ações do 

Secretário Valdemar Jorge nas redes sociais. Comentou também que anotou as demandas de Ademir Lodis da 
AMPEC Matinhos e que já a encaminhou para Giancarlo Prado, contratado do SEBRAE junto ao Empresa Fácil para 
tratamento. 

 
Na sequência informou que o SEBRAE, em parceria com a FOMENTO PR, concluiu a capacitação de mais 

133 agentes de crédito, atendendo uma demanda dos prefeitos reeleitos de reinclusão de novos agentes, para dar 
vazão ao crédito disponível da FOMENTO. Estamos divulgando as linhas do programa Recupera Paraná e como 
exemplo, um mecanismo muito forte é o fundo de aval da Sociedade Garantidora de Crédito, onde o prefeito de 
Curitiba aportou R$ 10 milhões, alavancando R$ 100 milhões em crédito. O próprio Governo do Estado, em 2020, 
fez um aporte de R$ 15 milhões e que alavancou R$ 150 milhões. E tem o problema dos empresários não saberem 
o que é uma SGC. Vamos necessitar que as Entidades do FOPEME divulguem as SGC. Valdemar Jorge complementa 
que rapidamente se consegue implantar, pois tratar-se de um sistema consolidado e já há uma resposta positiva 
da sociedade.   

 
Falou do novo programa, o Balcão Finanças, que faz uma análise antes do empresário chegar nas 

Instituições Financeiras, para ver se o mesmo está apto para tomar o crédito e se ele não está apto, já é dada 
consultoria para que ele possa estar apto. Com isso, está municiando o programa de pré e pós crédito, visando que 
o empresário mantenha a sua sustentabilidade. 

 
Também concorda que alguns setores não estão tendo incentivos e sugere pesquisar quais são esses 

setores e criar linhas de crédito para os mesmos, a exemplo a linha que FOMENTO criou para empresários de vans. 
Colocou também a importância das Prefeituras aportarem recursos nas Sociedades de Garantia de Crédito, para 
beneficiar aquele empresário que não dispõe de aval. 

 
O Secretário Valdemar Jorge diz que Amberson colocou bem a questão das Sociedades de Garantia de 

Crédito, pois ampliam a tomada de crédito, bem como a equalização de juros, também essencial. Vê a necessidade 
de apresentar um estudo ao Governador Ratinho Jr. da eficiência que tem a Sociedade Garantidora de Crédito, 
para ampliar a oferta de crédito, bem a questão dos subsídios, da equalização de juros, pois as pessoas não 
perceberam a força que é as micro e pequenas empresas de uma maneira geral. Os recursos disponibilizados são 
tão bons que já se esgotaram. Já tivemos tantas políticas de estado e talvez não tão aderentes quanto este, porque 
hoje a demanda é muito alta. Temos que apresentar a demanda e mostrar que estamos atendendo uma parte 
pequena dessa demanda, bem como  demanda reprimida que nós temos. Solicitou a Amberson, que coloque 
rapidamente essa proposta no papel, para que ele possa também de forma rápida apresentar ao Governador. 

 
Secretário Valdemar Jorge, colocou outro ponto. Nos estudos feitos pelo setor de Planejamento do Estado, 

ele percebe uma necessidade muito grande de desenvolver as potencialidades regionais. Está em fase de 
formatação um programa que se chamará Paraná Produtivo, que vai aumentar a produtividades das pequenas 
empresas paranaenses, dividindo o Estado em algumas regiões que ainda não tem um sistema de governança 
regional, um plano regional de desenvolvimento e queremos fazer mais oito regiões, grande regiões que ainda não 
tem o plano de desenvolvimento, como por exemplo Maringá que tinha o Masterplan, o CODEM, em Cascavel o 
Oeste Desenvolvimento e várias outras regiões não tem esse plano regional de desenvolvimento. Foram separados 
R$ 8 milhões para desenvolver esse plano para as regiões onde não tem, faze audiências públicas, para que a 
sociedade civil organizada, governo, universidades, possam se unir para a construção desse plano. Depois de 
construir o plano formar a governança, um conselho de desenvolvimento, para o possa colocar esse plano em ação. 
Quer contar muito com todos do FOPEME. 

 
Secretário Valdemar sugere fazer uma reunião exclusiva sobre Paraná Produtivo, para que os membros do 

FOPEME conheçam o plano, que contém uma base de dados, tais como quantidade de empresas, número de 
funcionários, setores produtivos, número de empregos, evasão de jovens dos municípios, ou seja, a partir da base 
de dados do Estado teremos um diagnóstico, para poder entender para onde o Estado está caminhando, para 
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facilitar o FOPEME, a todos nós, para criar políticas públicas para que as micro e pequenas empresas possam gerar 
empregos e manter os jovens nas suas cidades. 

 
Mario Doria vai combinar com Amberson Silva para colocar os territórios do Paraná nessas reuniões nas 

regiões.  
 
Lindolfo Junior e Valdemar Jorge comentaram sobre o Fundo Paraná e sugeriu a Tecpar, que oriente parte 

desses recursos para as microempresas ligadas a uma das 5 linhas de atuação orientadas pelo Fundo. 
 
Hamada deu a notícia que o vencimento do imposto do Simples Nacional foi prorrogado. Por exemplo, o 

que foi apurado em março e que venceria em 20 de abril, foi prorrogado para 20 de julho e respectivamente para 
as apurações de abril e maio. 

 
Valdemar Jorge solicitou que Hamada estude uma alíquota única de imposto do Simples Nacional para as 

microempresas, para que as mesmas tenham condições de crescer, sem ter que pagar mais impostos e que 
auxiliaria em muito a geração de emprego e renda. 

 
Marcelo Dias sugeriu a Valdemar Jorge que se utilize incentivo da Fomento para gerar e aumentar as 

exportações de produtos, em especial os do litoral do Paraná. Comentou também sobre a BR do Mar, que permitirá 
que as empresas paranaenses possam enviar seus produtos para o norte e nordeste via cabotagem nessa retomada 
da economia do Paraná. 

 
 
 

APRESENTAÇÕES DOS COMITÊS TEMÁTICOS 
 
Os Comitês apresentaram o desdobramento das ações, com seus marcos críticos, ações essas aprovadas na 24ª 
Reunião Plenária de 24 de novembro de 2020, para alimentar assim o Painel de Gestão à Vista de 2021. 
  
 
COMITÊ TEMÁTICO RACIONALIZAÇÃO LEGAL E BUROCRÁTICA 
PAINEL DE GESTÃO – STATUS DAS AÇÕES PLANEJADAS PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021 
 
Ercílio Santinoni comentou as principais ações do Fórum Nacional. 

 Fórum Nacional se modernizou; 
 Criados grupos de trabalho para cada um dos temas do CT de Acesso a Mercados; 
 Fazendo lives com especialistas no tema da nova Lei de Licitações; 
 Preocupação específica com MEI e criado Comitê específico – em discussão o enquadramento do MEI no 

Simples Nacional; 
 Moção de apoio do Fórum ao aumento da quantidade de atividades permitidas para MEI. 
 

 
Hamada comentou o conceito do MEI, de tirar o MEI da informalidade. Há precarização do trabalho, há a formação 
de núcleos econômicos. A sua sugestão é criar uma faixa intermediária do Simples para ir acostumando o MEI ao 
Simples. Aqui no Paraná, as microempresas são isentas de ICMS. Para alavancar negócios, tem que estar no Simples 
Nacional. 
 
Ercílio Santinoni apresentou a ação prevista para o semestre em curso. 
 
1) Revisar os capítulos da LC 123/2006, visando incorporar melhorias para MEI, cuja entrega é ter 1 proposta (do 

FOPEME) protocolada no Fórum Nacional. 
 
 A ideia é levantar nos Estados as sugestões para as melhorias; 
 Somente Paraná e Minas Gerais apresentaram sugestões; 
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 Lauro Woniak reforça a necessidade do MEI emitir nota fiscal obrigatoriamente. 
 
 
 

COMITÊ TEMÁTICO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
PAINEL DE GESTÃO – STATUS DAS AÇÕES PLANEJADAS PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021 
 
Paulo Parreira apresentou a ação prevista para o semestre em curso. 

 
1) Implementar nos municípios programas que favoreçam o estreitamento das relações Universidades / 

Instituição de Ciência e Tecnologia - Empresas fortalecendo o tripé educação - fomento – inovação, cuja entrega 
é ter 2 modelos de Acordo de Cooperação Padrão 
 
 Temos um sistema de tecnologia e inovação muito robusto no Estado; 
 Trabalhando no rearranjo do sistema aqui no Estado; ter uma participação maior, se aproximando dos 

municípios; 
 Ter nas Universidades Estaduais contratos pré validados pelas assessorias jurídicas, com modelo padrão de 

contratação e aproximar as ICTs do Estado para esses modelos minimamente padronizado de contratação; 
 Mario Doria comentou sobre o pedido do Secretário Valdemar para aproximação das ICTs às 

microempresas; 
 4 Projetos da SETI direcionados para microempresas; 
 Auxiliar pequenos produtores na melhoria da produção de orgânicos; 

   
 
 

COMITÊ TEMÁTICO INVESTIMENTO, FINANCIAMENTO E CRÉDITO 
PAINEL DE GESTÃO – STATUS DAS AÇÕES PLANEJADAS PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021 
 
Eduardo Murro apresentou as ações previstas para o semestre em curso. 

 
1) Implementar os documentos formais que possibilitem a implantação do Programa Paraná Mais Emprego, a fim 

de que contribuir com o desenvolvimento do Estado do Paraná. Entrega: ter 1 arcabouço legal apto a ser 
aplicado. 
 
 Lei lançada em 2020 e regulamentado recentemente pelo Decreto 6833; 
 Em negociação com Instituições Financeiras para operacionaliza esse programa de equalização de taxas de 

juros. Até final de abril terá avançado; 
 

2) Implementar os documentos formais que possibilitem a atuação do FIME, a fim de que contribuir com o 
desenvolvimento do Estado do Paraná. Entrega: ter 1 fundo em operação. 
 

3) Implementar os documentos formais que possibilitem a atuação do FCR, a fim de que contribuir com o 
desenvolvimento do Estado do Paraná. Entrega: ter 1 fundo em operação. 
 
 Tratando dos marcos legais das ações 2 e 3. 
 

4) Aumentar a oferta de opções de garantia através da operacionalização do Convênio entre FOMENTO e SEBRAE, 
pelo uso do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE) para operações realizadas pela FOMENTO 
PARANÁ. Entrega: Ter 1 regulamentação visando a implementação do uso do fundo. 
 
 Em fase final da adaptação do sistema; 
 Convênio com Sebrae para operacionalizar. 
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5) Aumentar a presença da FOMENTO PARANÁ nos Municípios do Estado do Paraná por meio de parcerias com 
correspondentes, agentes através de convênios com associações e prefeituras. Entrega: ter presença formal 
através de parcerias em 300 municípios. 
 
 Solicitado que se retire essa ação, pois no momento, em função da pandemia, a ação ficará em standby. 
 

6) Capacitação dos agentes de crédito como ação da FOMENTO PARANÁ / SEBRAE-PR. Entrega: ter 300 Agentes 
de Crédito Capacitados. 
 
 Ação forte de mercado; 
 Parceria consolidada com SEBRAE; 
 Jonny Stica e Amberson Silva valorizaram o resultado que está sendo obtido com essa capacitação com 90 

inscritos por turma, com avaliação muito positiva por parte dos participantes. Tem mais quatro turmas 
previstas até final do ano. É um bom trabalho do FOPEME;  

 Trabalhando com SGC, onde há aportes das Prefeituras; 
 Mario sugeriu a retomada do Programa Bom Negócio do Paraná. Jonny Stica comentou que esse programa 

foi citado em reunião recente com a Associação de Restaurantes; 
 Luiz Rolim destacou o excelente acolhimento dos agentes pela FOMENTO PR. 
 

 
Eduardo Murro comunicou que Jonny Stica irá assumir a coordenação pública deste CT e que Fabiano Reimann será 
seu suplente. 

 
 
 

COMITÊ TEMÁTICO EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA 
PAINEL DE GESTÃO – STATUS DAS AÇÕES PLANEJADAS PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021 
 
Ricardo Opolz apresentou as ações previstas para o semestre em curso. 

 
1) Desenvolver o comportamento empreendedor e qualificação técnica no público atendido pela Agência do 

Trabalhador. Entrega: Inscritos nas Agências com Perfil Empreendedor Identificado. 
 
 Atualmente temos 216 Agências do Trabalhador; 
 Cada um dos restantes dos 399 municípios, tenha como conceito o atendimento pela Agência mais 

próxima; 
 O objetivo é atender cem por cento dos municípios do Paraná; 
 Criar dentro da Agência do Trabalhado a Sala de Inovação; 
 Conseguir direcionar para o empreendedorismo a pessoa que não consegue uma vaga formal; 
 Fazer convênio com SEBRAE para preparar esse profissional para o empreendedorismo; 
 Assinar uma parceria com FOMENTO PR para oferecer uma linha de crédito ao empreendedor; 
 Mario Doria se colocou à disposição para divulgar essas iniciativas nos Territórios, em combinação com 

Amberon Silva; 
 Rodrigo Rosalem comentou que essa ação prevê a capacitação técnica, com base no propósito desse novo 

empreendedor, dando ênfase no interior do Estado, onde há muito espaço para desenvolver; 
 Necessidade de capacitar os agentes nesses caminhos de orientação a esses empreendedores; 
 Luiz Rolim comentou sobre a ideia, que segue a lógica dessa ação, que é o Balcão de Finanças (ideia de 

Amberson), com objetivo de que o empreendedor saia com uma resposta, com um caminho desse espaço 
do empreendedor; 

 Sonia Xavier comentou sobre a necessidade de uma comunicação com as instituições sobre especificidades 
de linhas de crédito, por exemplo. Amberson Silva sugeriu incluir no Sistema de Comunicação do FOPEME 
com Territórios, de incluir um canal para que as Entidades possam solicitar suas demandas. 
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2) Relançamento do Aplicativo Paraná Serviços, integrado as agências do Trabalhador as 216 junto a sala de 

Inovação. Entrega: Inscritos no CAGED 
 
 O empreendedor citado na ação anterior terá acesso ao uso do aplicativo; 
 O empreendedor será cadastrado e orientado sobre o seu uso, oferecendo o seu trabalho e a sua 

contratação; 
 

3) Desenvolver ações que promovam as competências essenciais de gestão pública ao propiciar a capacitação 
continuada de servidores, gestores públicos e da comunidade. Entrega: Inscritos na Plataforma EAD da Escola 
de Gestão. 
 
 Ronald Lima destacou que houve 36 mil inscritos nas capacitações oferecidas pela Escola de Gestão Pública; 
 Além de oferecer capacitação para servidores públicos, oferece também para a comunidade em geral, onde 

também se situam os pequenos negócios. 
 
 
 

COMITÊ TEMÁTICO ACESSO A MERCADOS 
PAINEL DE GESTÃO – STATUS DAS AÇÕES PLANEJADAS PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021 
 
Maria Carmem e Cleverson Neri apresentaram as ações previstas para o semestre em curso. 

 
1) Atualização do capítulo de acesso aos mercados da LC nº 163/2013, à luz da nova Lei Licitações (PL 4253/2020). 

Entrega: Ter 1 lei atualizada 
 
 Destacou e agradeceu pelo trabalho do FOPEME e do SEBRAE (Juliana) na divulgação das licitações no 

Estado e que é muito importante a participação das empresas locais, pois elas terão contratos de um ano 
para fornecer nas suas regiões; 

 Comentou sobre algumas novidades na Lei de Licitações; 
 Tem trabalhado com a atualização da LC 163, ouvindo o TCE-PR e a PGE-PR, DECON e outros Órgãos que 

realizam compras; 
 Juliana Schwenger comentou que trata-se de trabalho realizado com prof. Luiz Zanin 
 

2) Sistematizar com TCE/PR a disseminação dos dados de compras públicas dos municípios e estado do Paraná, 
no sentido de motivar os fornecedores de MPE a participarem dos processos licitatórios e assim manter e gerar 
emprego e renda e aumentar a base de fornecedores para estado e municípios. Entrega: Dados publicados. 
 
 Não temos ainda dados para medir a geração de emprego e renda como resultado das compras públicas; 
 Temos mais de 70% das compras estaduais realizadas de fornecedores do Paraná. 
 

3) Sistematizar, por meio de instrumento de acordo, com os municípios do Paraná, a utilização da padronização 
dos itens catalogados no GMS a partir do acesso ao portal Compras Menor Preço do Estado. Entrega: 
quantidade de municípios que aderiram. 
 
 Tem sido trabalhado nos últimos anos é levar a utilização dos itens já padronizados para os municípios.  
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COMITÊ TEMÁTICO ACESSO A MERCADOS – GRUPO DE TRABALHO COMÉRCIO EXTERIOR 
PAINEL DE GESTÃO – STATUS DAS AÇÕES PLANEJADAS PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021 
 
Klaus Rotman apresentou as ações previstas para o semestre em curso. 

 
1) Diagnosticar o ambiente de negócios do Paraná e fomentar a cultura exportadora de pequenos negócios, por 

meio de pesquisa, cuja entrega são 400 questionários respondidos. 
 
 Participam atualmente no GT, FIEP, CONAMPE, CORREIOS e FACIAP; 
 Comentou que desde o ano de 2020 estão trabalhando no levantamento mensal do total de empresários 

exportando no PR, na divulgação das páginas no Facebook e no LinkedIn, na integração com outras 
organizações do Comex, na disseminação da aplicação da metodologia da trilha exportadora entre o 
empresariado paranaense e no levantamento de entidades que atuam no Comex no Paraná. Pretendem 
realizar ainda as visitas previstas a empresas exportadoras; 

 Antes estavam focados na pesquisa da FIEP e SEBRAE sobre as dificuldades para exportar e viram 
necessidade de realizar essa pesquisa, que está formatada e deverá ser realizada no mês de abril; 

 Respondendo a Ercílio Santinoni, Klaus explicou que essa pesquisa será realizada aproveitando o mailing 
de cada Entidade. 

 
 
 

ASSUNTOS GERAIS E ENCERRAMENTO 
 
Mario Doria abriu a palavra a todos. 
 
Gilberto Lima sugeriu tornar pública as ações desenvolvidas pelo FOPEME, usando a estrutura de comunicação do 
Estado, através de entrevistas periódicas com membros dos Comitês, como forma de divulgar o FOPEME 
periodicamente. 
 
Daniel Fleig divulgou a live que será realizada hoje da aproximação do IPEA, sobre a análise que subsidiou o plano 
nacional de apoio e desenvolvimento das micro e pequenas empresas de 2019. Comentou que tem participado 
mais intensamente no FOPEME, para levar os assuntos aos estudantes da UFPR e seus colegas docentes, que têm 
dificuldades em compreender as políticas de apoio aos pequenos negócios. Gostaria de participar do CT Tecnologia 
e Inovação pela UFPR. 
 
Edna Castro, apresentou-se como vereadora de Guaratuba, empresária. Mostrou necessidade de fazer chegar ao 
crédito aos pequenos empresários. 
 
Ercílio Santinoni fez o encerramento da reunião, comentado que foi muito produtiva e explicativa e que a questão 
do crédito parece ser mais importante hoje em dia para sobrevivência dos pequenos negócios e muito bom que no 
Paraná temos a FOMENTO PR, que presta uma boa assistência. Agradeceu ao Mario Doria e ao Valdemar Jorge e 
que se sentiu feliz em participar da reunião. 
 
Pautas muito positivas reforçado por Amberson Silva. Comentou que será criado um programa de pré crédito, para 
atender pessoas que não conseguem crédito, por estarem negativados e por outros motivos e crédito oferecido a 
juro zero, complementado por Ercílio.  
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