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Informe o número e a classificação dos pequenos negócios

beneficiados pelo projeto.

Guarapuava - PR

Prefeito: Celso Fernando
População: R$ 167.328,00
Ano: 2010
PIB R$ Mil: R$ 6.115.800,00
Ano: 2018
PIB per capita: R$ 36,55
Ano: 2018
Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal: R$ 0,80
Ano: 2016
Número de empresas optantes pelo Simples Nacional: R$ 14.485,00
Ano: 2020
Número de empresas: R$ 7.800,00
Ano: 2014

Título do projeto
Inova Guarapuava, cidade onde empreender é sinônimo de inovar!

Categoria
Inovação e Sustentabilidade
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Assinale os setores econômicos beneficiados pelo projeto.

A gestão atual prioriza o empreendedorismo dos pequenos negócios e sua
importância para o desenvolvimento de Guarapuava e identifica que todos ,
inclusive a gestão pública precisam desenvolver ou aprimorar o
comportamento Inovador. As políticas públicas municipais de desenvolvimento
são estruturadas visando um ambiente Empreendedor e Inovador.
Considerando a relevância das microempresas, empresas de pequeno porte,
microempreendedores individuais, potenciais empreendedores e agricultura
familiar, os programas, projetos e ações têm como base os capítulos da Lei
Geral da Micro e Pequena Empresa LC 123/2006, no qual um destes é a
INOVAÇÃO & TECNOLOGIA. Guarapuava possui 24.733 empresas, sendo
94% são MPES, sendo 9.840 MEIs, 11.507 Mês e 1.027 EPPs que geram 42%
dos empregos totais ( RAIS 2019). O EMPRIME, (Empreendedor em Primeiro)
estruturado em 4 Eixos com ações que contemplam indiretamente todas as
MPEs e outros projetos segmentados que beneficiaram diretamente 724
MPES em 2021. Vamos apresentar todos os Eixos de maneira geral e
destacar o Eixo INOVA. A Agência do Empreendedor, pr incipal
operacionalizadora do Emprime, aumentou em 60% o alcance em relação a
2020 e atendeu em 2021 o total de 5.111 Mpes e nisto compreende também
as ações de Inovação. Em diversos canais e formatos estimamos que 560
potenciais empreendedores foram direta ou indiretamente alcançados pelo
EMPRIME e outros projetos, inclusive com parceiros que fazem parte da
Comunidade EMPRIME e do Ecossistema de Inovação que compreende 30
instituições . A Conferência Guarapuava 2035 foi o ponto alto do movimento
pela Inovação em Guarapuava, com recursos e empenho do EMPRIME,
atingiu diretamente diversos públicos entre lideranças locais e regionais,
públicas e privadas, empreendedores, profissionais e cidadãos em geral,
totalizando cerca de 3.000 pessoas. O Empreendedorismo e Inovação estão
presentes nos programas da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres,
impactando 324 potenciais empreendedoras ou Meis. Elas hoje representam
45% dos CNPjs ativos de Guarapuava. Guarapuava possui 315 agricultores
familiares que podem contar com programas e ações de fomento e
potencialização, como o programa Vida Rural , a feira do produtor, a aquisição
da alimentação escolar através de 3 cooperativas. Estamos construindo um
ambiente estimulante para o Empreendedorismo e Inovação focado no
crescimento e desenvolvimento dos pequenos negócios, de maneira sinérgica
com múltiplos atores porque constatamos que os pequenos negócios
impactam na geração de emprego , renda e na agilidade de superar crises. Em
tempos pandemia e de economia enfraquecida faz todo sentido o
Empreendedor Guarapuavano ser reconhecido e apoiado para Inovar e assim
impulsionar o desenvolvimento para os próximos anos, conforme objetiva a
CG2035.

 X  Administração e Serviços Públicos
 X  Agronegócio
 X  Comércio
 X  Construção Civil
 X  Educação
 X  Instituições do 3º Setor
 X  Indústria
 X  Saúde
 X  Serviços
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Outro (especificar)

 
 

Relacione as fontes e recursos investidos no projeto (R$).

 
 

Relacione as principais despesas e aplicações realizadas no

projeto (R$).

 

 X  Turismo

Identificação da
Fonte

Valor
Financeiro (R$)

Valor
Econômico
(R$)

Total (R$) (%)

Prefeitura de
Guarapuava

130.000,00 13.000,00 143.000,00 40,63

Parceiros 190.000,00 19.000,00 209.000,00 59,38
Total 320.000,00 32.000,00 352.000,00 100,00

Natureza
da
Despesa

Valor
Financeiro
Prefeitura
(R$)

Valor
Econômic
o
Prefeitura
(R$)

Valor
Financeiro
Parceiros
(R$)

Valor
Econômic
o
Parceiros
(R$)

Total (R$) (%)

Fundo de
Inovação

60.000,00 6.000,00 140.000,0
0

0,00 206.000,0
0

61,22

Fórum de
Ciência
Tecnologia
e Inovação

15.000,00 1.500,00 15.000,00 0,00 31.500,00 9,36

Conferênci
a
Guarapua
va 2035

25.000,00 2.500,00 15.000,00 1.500,00 44.000,00 13,08

Emprime-
Eixo Inova

30.000,00 3.000,00 20.000,00 2.000,00 55.000,00 16,34

Total 130.000,0
0

13.000,00 190.000,0
0

3.500,00 336.500,0
0

100,00
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Indique os objetivos e metas do projeto. 

a) Objetivo Geral

 

b) Objetivos Específicos e Metas

Atuamos em camadas estruturadas, ou ramificações para atingir o
desenvolvimento que desejamos. Organizamos nossa jornada e ações que se
integram, se conectam , se misturam e juntam, para tanto trazemos:  Objetivo
Geral de Inovação: Estruturar e construir , com visão de longo prazo, o
Desenvolvimento Sustentável de Guarapuava embasado na Inovação Ciência
e Tecnologia e Sustentabilidade através da sinergia dos diversos mecanismos
da prefeitura e do Ecossistema de Inovação(EI) com ênfase no
Empreendedorismo, principalmente dos pequenos negócios e nos merecidos e
necessários cuidados com o planeta em atuação integrada e inclusiva com
todos e para todos, congregando os poderes públicos, sociedade civil, setor
privado em geral e academia. Como resultado queremos “ Consagrar
Guarapuava como cidade do Empreendedorismo Inovador e Sustentável”. A
seguir objetivos gerais do Emprime e da CG2035 harmonizados com este o
objetivo estrela. Objetivo Geral do Emprime - Eixo Inova : Gerar o
desenvolvimento local a partir do fomento e incentivo aos pequenos negócios
de Guarapuava, com foco em inovação e no desenvolvimento de
comportamentos empreendedores. A Conferência Guarapuava 2035(CG2035),
foi realizada pelo Fórum de Tecnologia, Ciência e Inovação no qual o
secretário municipal de desenvolvimento Econômico e Inovação é o presidente
e os recursos foram do Programa Emprime. Visão CG2035 : O protagonismo
colaborativo das empresas, entidades e poder público, elevou o perfil
tecnológico, proporcionando desenvolvimento socioeconômico na região,
tendo a inovação como força motriz, consagrando Guarapuava como
importante polo tecnológico do país e um dos melhores lugares para se viver”.
O objetivo geral da CG2035 é envolver a SOCIEDADE nas discussões em
torno da visão de futuro estabelecida pelo Fórum de Ciência, Tecnologia e
Inovação de Guarapuava, o que permitirá a criação de uma agenda de
propostas para 2035, tendo como slogan: É TEMPO DE PENSAR PLANEJAR
E CONSTRUIR O FUTURO DE GUARAPUAVA
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Descreva o cenário anterior ao desenvolvimento do projeto. *

Desejamos promover o desenvolvimento socioeconômico de Guarapuava e
região, não somente, mas principalmente  através  do fortalecimento do
Ecossistema de Inovação(EI), que consiste em integrar as universidades,
empresas, os habitats inovação, ICTs, investidores e startups para fomentar as
multiplicas possibilidades de conexões que potencializarão os negócios e a
identificação de oportunidades, bem como, estimular a reflexão sobre a
importância da inovação para o aumento da competitividade das empresas
locais. Para  tanto as politicas públicas , programas, projetos e ações tem suas
particularidades  e foco,  mas estão todas conectadas, são interdependentes,
conforme segue:   1. Objetivos Específicos Inova Guarapuava  / Emprime -
Eixo Inova  :  Preparar os empresários para empreender e gerir melhor seus
negócios;  Ampliar por meio do acesso a inovação a competitividade da micro
e pequena  empresa do município de Guarapuava;  Gerar  um  ambiente  onde
a  inovação  seja  abordada  como  uma  estratégia  empresarial;  Dar apoio
em gestão e direcionamento estratégico para empresas em situação  de risco
(SOS MPE);  Apoiar iniciativas empreendedoras inovadoras e que gerem
impactos social; Estimular o desenvolvimento de atividades relacionadas a
econômica do conhecimento, sobretudo pautada em tecnologia,
conhecimentos científicos e técnicos aplicados aos negócios; Gerar acesso as
empresas “tradicionais” que possuem baixo nível de inovação .  Cada Projeto
do Eixo  Inova possui seus objetivos peculiares: INOVA SUMMIT  -  Aproximar
os empreendedores das inovações e tecnologias que estão  transformando o
mercado mundial;  INOVA INSIDE  - Contribuir para tornar as empresas mais
competitivas no mercado e, assim,  superarem desafios internos e externos;
INOVA JOURNEY - Por meio de jornadas, fornecer aos empreendedores
conhecimento Especializado, rápido, eficaz e de fácil acesso sobre inovação,
tecnologia e processos de  gestão da inovação na MPE, aplicados ao dia a dia
empresarial e; INOVA PARK - Contribuir para o desenvolvimento inicial na
formação de startups com  modelos de negócios inovadores que tenham
potencial para serem incubadas no celeiro  da inovação.  2. Objetivo
Específicos da CG2035: Envolver a sociedade e as instituições para propor
soluções, projetos e inovações para Guarapuava; Incentivar e moderar a
discussão sobre o futuro de Guarapuava; Gerar dados estratégicos para
tomada de decisão; Determinar metas coletivas para o projeto Rumo a 2035.
As metas  detalhadas   do Emprime e da CG2035 estão contidas   nos
materiais das evidências.  Citamos impactos desejados : -Difusão de
conhecimento sobre inovação e modelos de negócios inovadores; -
Fortalecimento  o ecossistema de inovação de Guarapuava; - Atendimento à
MPEs  locais  com  conteúdo  específicos  sobre  inovação,
empreendedorismo e modelo de negócios; - identificação de  oportunidades
locais para novos empreendimentos inovadores;   apoio às principais cadeias
produtivas/setores  do município;  -enaltecimento da atividade empreendedora
no município;  empresários preparados  para o novo cenário competitivo;  -
potenciais empresários preparados  para empreender;  -Ecossistema de
inovação e empreendedorismo de Guarapuava fortalecidos e integrados.
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Guarapuava é um município considerado um polo regional de desenvolvimento
com forte influência sobre os municípios vizinhos no âmbito da AMOCENTRO
(Associação dos Municípios do Paraná Centro). Faz parte de um
entroncamento rodoferroviário de importância nacional denominado corredor
do Mercosul, entre os municípios de Foz do Iguaçu e Curitiba. Sua localização
no alto do Terceiro Planalto Paranaense faz de Guarapuava um dos
municípios mais frios do estado, com ocasionais registros de neve. O bioma
predominante é a floresta subtropical, com vastas áreas de mata de
araucárias. É o maior produtor brasileiro de cevada e possui uma das maiores
fábricas de malte do mundo, responsável por vinte por cento da produção
nacional. Uma cidade que havia perdido sua percepção pela importância e
pela grandeza que reinava na região. Uma ameaça significativa por não
acompanhar a evolução de muitas outras cidades de igual porte no Paraná e
esta perda de terreno instituíram um desânimo avassalador para acreditar que
a cidade tinha condições de superar o cenário socioeconômico. Esse cenário
implica na necessidade de um amadurecimento na base do aprendizado
tomando por base a necessidade de que um baque destas proporções, torna
urgente  que as forças da sociedade organizada se integrem e atuem em
conjunto para o resgate da dinâmica e da qualidade empreendedora local. A
cidade, em função da baixa dinâmica econômica, refletia-se num impacto
negativo na arrecadação tributária que ficou devendo e não permitiu com que
os investimentos municipais fossem crescentes e assim atendessem as
necessidades prementes locais. Lamentavelmente a herança histórica,
somada à crise da pandemia, o número de famílias beneficiadas pelo
Programa Bolsa Família alcançou um patamar em novembro de 2021, recorde
nos últimos 04 anos, onde 7.727 famílias são beneficiadas com o repasse. Já
na administração do Prefeito Cesar Silvestre Filho 2012-2020 muita coisa
mudou, Guarapuava iniciou um novo ciclo de desenvolvimento local com um
viés no empreendedorismo e incentivo aos pequenos negócios. A
administração do atual Prefeito Celso Góes tomou como missão a
continuidade e evolução dos programas de fomento ao empreendedorismo e
fortalecimento dos pequenos negócios iniciados na gestão passada e tem
ambições gigantes perante o desenvolvimento de Guarapuava que tem ainda
como desafio adicional as dificuldades e consequências da pandemia da
covid-19, que impactou de maneira avassaladora alguns setores como:
gastronomia, eventos, turismo, transporte escolar e o próprio varejo em geral.
Com crianças sem aula, muitas mães precisaram deixar o trabalho para cuidar
dos pequenos e assessorar na medida do possível a aprendizagem escolar
em modo remoto, o que impactou também na renda das famílias. Com
desemprego à vista e em crescimento, não só em Guarapuava mas no país
devido à crise econômica, e potencializado pela pandemia, vendo negócios
fechando as portas, mortes que causaram sentimentos de luto e dor,
sentimentos de perdas e desestabilidade econômicas de muitas famílias . A
necessidade de priorizar o combate à pandemia e seus estragos , realmente
era desafiador. Foram com estes desafios que iniciou a gestão do Celso que
não pode se abater mas encarar a realidade complexa com propostas de
esperança e ações efetivas. Desde a implantação do Programa Cidade
Empreendedora teve inicio um grande processo de adaptação, estimulo, e
movimentos em busca de construir os caminhos para uma cidade da próxima
geração.    A Inovação já estava em pauta contudo mais restrita às instituições
parceiras e algumas empresas mais sensíveis e adaptativas. Com a
necessidade de incluir meios tecnológicos que possibilitassem as operações
produtivas e comerciais que  se acentuou na pandemia, o contexto pandêmico
trouxe essa necessidade de agilidade de remodelagem e adaptações
principalmente a transformação digital que se tornou urgente. Considerando
que a pandemia acelerou e forçou às MPEs inovarem e entrarem para o
universo digital, também provocou crises sistêmicas: saúde , educação,
economia e politicas. Já estávamos percebendo, ainda antes da pandemia o
avanço da automação, da inteligência artificial, blockchain, realidade virtual,
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Descreva como surgiu a ideia para o desenvolvimento do

projeto.

impressão 3D,  etc . Então a realidade e seus problemas atuais sociais,
econômicos, políticos e ambientais desafiaram a nova gestão municipal.
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A Inovação é  importante para o município, seja no serviço público, nas
empresas ou nas instituições de ensino, é evidente a grande articulação para
que a cidade de o próximo passo rumo a busca por estar conectada ao grande
avanço tecnológico global.  Através da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Inovação houve análises e dialogo com o intuito de elaborar
propostas de solução mais avançadas, visto que que em 2020, a Agencia do
Empreendedor que é o principal canal de atendimento  às MPES, sentiu-se
limitada oferecer soluções como financiamento e atendimento maior parte
digital ou telefônico, devido  pandemia. Queríamos ampliar,  oferecer mais,
ajudar a enfrentar a crise  e trazer de novo a esperança no futuro, melhorar a
qualidade de vida e o desenvolvimento integrado, justo, e para todos. Tendo
consciência que o que determina as ações no presente é o futuro criado pelas
pessoas, começamos a pensar nessa perspectiva: vamos ajudar as mpes a
enfrenarem a situação, a  darem a volta por cima e  também considerar novos
horizontes. O que fazer já estava mais à vista, grande era boa vontade dos
participantes e lideres, inclusive do prefeito e sua equipe, muitas
potencialidades vislumbradas, diálogos e buscas incansáveis por soluções
efetivas. Faltava o COMO fazer isso acontecer. Através de articulação com o
SEBRAE começamos a estruturar o EMPRIME: EMPREEENDEDOR EM
PRIMEIRO  e novas articulações foram necessárias para essa construção. O
Ecossistema de Inovação já estava de certa forma atuante mas disperso
ainda, ou seja com oportunidades para crescer e efetivar o seu papel. Quando
o Emprime começou a rodar o Eixo INOVA, principalmente, foi criando uma
sinergia e ampliando o engajamento, principalmente do Ecossistema de
Inovação e assim as coisas foram evoluindo ate que o Fórum de Ciência,
Tecnologia e Inovação se motivou a entrar com tudo em campo, a fazer e
acontecer pra valer. Guarapuava reconhece a importância da inovação para o
desenvolvimento e crescimento local através de suas ações e parcerias  e
objetiva facilitar o acesso dos pequenos negócios ao uso de tecnologia e
inovação através da conexão de todos os atores que atuam no ecossistema de
inovação e sustentabilidade. O Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação de
Guarapuava(FCTI) tem sido fundamental para este o objetivo de promover o
desenvolvimento do Ecossistema de Inovação de Guarapuava por meio da
sinergia entre empresas, entidades e poder público, para integração de
iniciativas, estudos, debates e proposição de projetos. Além da pandemia,
estávamos  cientes dos  efeitos  econômicos e sociais gerados pela chamada
“nova economia ” e as  mudanças ocasionadas pelo uso intensivo de
tecnologia têm forte  impacto nas empresas “tradicionais”, gerando mudanças
profundas nos modelos de negócios e nas estruturas dos mercados,
ampliando de forma irreversível a forma como vamos trabalhar e empreender.
O FCTI , apoiado pela prefeitura,   traz   uma reposta e outras perguntas
sobre  estes anseios, e se posiciona como uma governança local de inovação
com o objetivo de “promover o desenvolvimento do Ecossistema de Inovação
de Guarapuava por meio da sinergia entre empresas, entidades e poder
público, para integração de iniciativas, estudos, debates e proposição de
projetos”. “Qual a Guarapuava que desejamos para o futuro? Essa foi a
principal pauta da reunião do Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação na
manhã de 06 de agosto de 2021. Os participantes propuseram a realização de
uma conferência para fomentar ideias e projetos que tornem a cidade ainda
mais desenvolvida na área tecnológica e social”. Um polo de desenvolvimento
tecnológico e um ambiente de inovação que promova mais qualidade de vida,
essa é a visão de cidade que os organizadores da Conferência Guarapuava
2035 querem transformar em metas e ações a serem concretizadas com a
participação da sociedade civil, Em conjunto com várias instituições, através
do protagonismo colaborativo entre empresas, entidades e o poder público,
pretende-se a elevação do perfil tecnológico e socioeconômico da cidade e da
região, a partir da inovação. É a sociedade que está se organizando para
promover essa transformação com metas bem definidas e foco nos resultados
a médio e longo prazo através da democratização, a disseminação e o acesso
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Descreva a solução proposta. *

à construção coletiva e participativa de seu futuro, tendo a Inovação como
principal motriz desse processo.  E assim se  configura um lócus de
desenvolvimento de conhecimento e busca por incluir Guarapuava no mapa da
inovação.
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Com histórico de diversas ações, Guarapuava está se destacando em
Inovação na região Central do Paraná. Através da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Inovação, o município canaliza recursos e
instrumentos de maneira progressiva e evolutiva. O Emprime foi estruturado e
programado para os próximos 4 anos e que junto ao Sebrae/PR e todos os
demais parceiros, conduziremos ações estratégicas e assertivas para o
desenvolvimento econômico e de inovação do município de Guarapuava,
através dos 4 eixos que juntos estabelecem uma rede de soluções integradas
de apoio aos pequenos negócios e aos empreendedores. 1.EIXO SIMPLIFICA:
1.1 SIMPLIFICA LEIS –Simplificação da legislação e dos processos para a
abertura da empresa. 1.2 SIMPLIFICA FÓRUM: Otimização dos processos e
rotinas para atendimento ao empreendedor; implementação de ferramentas
tecnológicas e ágeis; 2. EIXO FORTALECE: 2.1 FORTALECE DIGITAL -
Diagnóstico inicial para verificar o grau de utilização e conhecimento do
empreendedor sobre estratégias de presença digital; 2.2. FORTALECE
ALIMENTOS; Mapeamento do setor e compreensão da cadeia produtiva; 2.3
FORTALECE RETOMADA – Diagnóstico empresarial para identificar as forças
e fraquezas relacionadas ao seu mercado, suas estratégias e seu modelo de
gestão.  2.4 FORTALECE MULHER – Trilha 1 – Formação em gestão,
estratégia de mercado e modelo de negócios. Trilha 2 – Comportamento
empreendedor, liderança e inovação; 2.5. FORTALECE TURISMO –
Formação técnica de mão de obra; Apoio aos empreendedores;
Desenvolvimento de estudos técnicos para implementar ações estratégicas
que potencializam o setor de turismo de Guarapuava; 2.6 FORTALECE
VAREJO– Auto diagnóstico da gestão, consultorias de planejamento e plano
de ação, workshops sobre tendências, planejamento, finanças, marketing
digital e atendimento ao cliente e aplicação de cliente oculto com devolutiva ao
empresário. 3.EIXO FOMENTA: 3.1– FOMENTA CRÉDITO - Atendimentos
aos empreendedores através dos agentes de crédito da Agência do
Empreendedor e orientação ao crédito responsável; 3.2 FOMENTA SGC –
Abordagem pró-ativa, levando aos empreendedores recursos com taxas
reduzidas e com a facilidade de aprovação.  3.3 FOMENTA LICITAÇÃO –
Capacitação de empreendedores; adaptação de legislações municipais,
capacitação da equipe interna da Prefeitura, reestruturação dos processos de
compras da Prefeitura. 4.EIXO INOVA , o principal, diretamente ligado nesta
inscrição. 4.1 INOVA SUMMIT – Evento com Networking, palestras,
exposições e um ambiente pensado no sucesso e na experiência dos
participantes; 4.2 INOVA INSIDE - Aporte de recursos no Fundo Municipal de
Inovação. Oferecer soluções aliadas ao desenvolvimento tecnológico e
inovação, promovendo a melhoria de processos, produtos e serviços com
subsídio de até 90% nos custos de consultorias e desenvolvimento de
tecnologias; 4.3 INOVA JOURNEY – Oferecer orientações especializadas de
fácil acesso sobre as inovações que serão aplicáveis ao dia a dia das
empresas; 4.4 INOVA PARK – Promover a integração inicial dos participantes
do programa por meio de ações 100% online, desenvolvendo o espírito de
times, organizando e formalizando as equipes. Desenvolver a ativação de
ideias em atividades de “brainstorming” coletivos e colaborativos, criando uma
visão de futuro inicial, visão está focada em problemas e soluções práticas e
viáveis. Os detalhes podem ser conferidos no eboock do Emprime no caderno
de evidências.  De maneira inspiradora foi estruturada a Conferência
Guarapuava 2035 em 3 fases. 1. Proposta de Valor: Desenvolvimento da
Conferência Guarapuava 2035 (CG2035) em reuniões do Fórum de Ciência,
Tecnologia e Inovação por meio de metodologias de ativas e colaborativas
foram levantadas as opiniões, visões e interesses; 2. Proposta de Temas:
Levantamento das propostas de temas relacionadas a visão do do Fórum de
Ciência, Tecnologia e Inovação; 3. Framework : a partir da construção coletiva,
apresentação da proposta para modelo de operação da CG 2035. A CG2035
ao todo o programa conta com 50 dias com palestras e oficinas, em formato
presencial e híbrido, voltadas para a elaboração de ideias e propostas nas
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In forme  se  o  munic íp io  ader iu  aos  Obje t ivos  do

Desenvolvimento Sustentável - ODS.

 
 

Identifique quais ODS foram contemplados no projeto.

17 - Parcerias e meios de implementação Ações do projeto para

atendimento aos ODS:

áreas de Ecossistema e Políticas Públicas de Inovação, Educação para o
Empreendedorismo e a Cidade da Próxima Geração. No framework foram
definido as temáticas, os atores e os valores destes pilares que permearam o
desenho de cada evento, conforme pode ser conferido em detalhes na matriz
de cada pilar . As atividades foram promovidas pelo Fórum de Ciência,
Tecnologia e Inovação e envolvem mais de 30 entidades e utilizaram as
estruturas dos atores do Ecossistema de Inovação. As ações são destinadas a
todos os segmentos da sociedade com objetivo de elaborar projetos que
possibilitem desenvolver a cidade, promovendo mais qualidade de vida. Foi
desenvolvido o App C2035 no qual o usuário pode verificar a agenda, notícias,
conferencistas, realizar inscrições, downloads e demais funcionalidades e
informações.

 X  Sim
 Não

 X  01 - Erradicação da pobreza
 X  02 - Fome zero e agricultura sustentável
 X  03 - Saúde e bem-estar
 X  04 - Educação de qualidade
 X  05 - Igualdade de gênero
 X  06 - Água limpa e saneamento
 X  07 - Energia limpa e acessível
 X  08 - Trabalho decente e crescimento econômico
 X  09 - Inovação infraestrutura
 X  10 - Redução das desigualdades
 X  11 - Cidades e comunidades sustentáveis
 X  12 - Consumo e produção responsáveis
 X  13 - Ação contra a mudança global do clima
 X  14 - Vida na água
 X  15 - Vida terrestre
 X  16 - Paz, justiça e instituições eficazes
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Informe porque o município não aderiu aos ODS e se pretende

adotá-los futuramente.

 
 

Informe o principal foco do seu projeto:

 
 

Descreva as ações da Prefeitura para promover a inovação e o

acesso a tecnologia pelos pequenos negócios.

 X  Inovação
 Sustentabilidade
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Através da Câmara Temática de Inovação/Programa Cidade Empreendedora o
município criou a LC 095/06/11/2018 - Lei Municipal de Inovação. Em seguida
cria incentivos para Inovação LC Nº 108, de 16 de dezembro de 2019. A
Inovação vai se estruturando e ganhando forma e tração em Guarapuava com
atuação do FCTI e Ecossistema de Inovação se fortalece em 2021. As ações e
politicas para os pequenos negócios em Guarapuava são permeadas pela
Inovação e sustentabilidade, e ações de fomento e estimulo à inovação e
sustentabilidade são compatibilizadas no contexto e na formatação do
programa EMPRIME em consonância com o Programa Cidade
Empreendedora, sendo principais : 1.Criação de uma governança : Na nossa
perspectiva todas as temáticas da Lei Geral das MPEs se integram, são
interdependentes. Quando tratamos de Inovação pensamos na ligação com
Crédito, com Educação Empreendedora, etc. E criar essa dinâmica integrada é
desafiadora, porque depende de muitas articulação, por isso a rede de
governança é uma das prioridades. Atualmente composta por Agentes de
Desenvolvimento, Comitê Gestor/Conselho Emprime (contemplando a
quádrupla hélice na composição), fóruns e câmaras temáticas e equipes de
trabalho pontuais; 2.Programa Educação Empreendedora no ensino
Fundamental I para despertar o empreendedorismo desde cedo; 3.Agência do
Empreendedor Física e Digital: espaço coworking, apropriado e integrado para
atendimento às MPEs e potenciais empreendedores em sua jornada;
4.Departamento D’Início: o departamento de abertura de empresas, onde os
empreendedores encontram um ambiente diferenciado e desburocratizado
para abertura de empresas; 5.Adoção da Lei da Liberdade Econômica:
processo concluído no ministério da Economia e Jucepar e revisão/atualização
das legislações; 6.Novo Programa de Compras Públicas: já com ações no uso
de poder de compra, como o decreto de regionalidade, a meta é avançar. Está
sendo estruturado parceria com SEBRAE para aumentar ainda mais o volume
de compras de MPEs locais e ou regionais de maneira eficiente e otimizada,
sustentável, assim como a ampliação da compra da alimentação escolar
provinda da Agricultura Familiar, potencializar a produção Orgânica e
Agroecológica; 7 Acesso a Crédito: parceria com Fomento Paraná com
agentes de crédito na Agência do Empreendedor, e aporte à SGC com
orientação e elaboração do processo das propostas de crédito na Agencia do
Empreendedor; 8.Fortalecimento do associativismo local com ações e
programas em parceria com Associação Comercial e CDL através da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e com Associações de
agricultores familiares através da secretaria de Agricultura; 9.Ações de
inclusão produtiva via empreendedorismo: na atuação das Secretarias de
Assistência Social e Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, as quais
promovem capacitações e estimulam o empreendedorismo; 10.Fortalecimento
do Empreendedor ismo Femin ino at ravés do Pro jeto For ta lece
Mulher/Emprime; 11.Fomento e Apoio Setorial: focado em desenvolver setores
que impactam a economia e geração de empregos e também dos mais
afetados pela pandemia, proporcionando a retomada; 12.Ecossistema de
Inovação: envolvendo cerca de 30 instituições em ações e programas
conectados com o Emprime no Eixo Inovação. O secretário Municipal de
Inovação exerce a presidência do Fórum Municipal de Inovação que realizou a
CG2035; 13. Fundo de Inovação e fortalecimento do Ecossistema de
Inovação: são recursos financeiros e condições econômicas e estruturais para
sua eficiente operacionalização, destacamos o SEBRATEC para MPEs 100%
subsidiado; 14. Conferência Guarapuava 2035, uma mudança de paradigma
sobre como fazer o desenvolvimento se concretizar, a CG2035 vem para
construir de forma coletiva as estratégias para o futuro de Guarapuava com 50
dias de eventos em diversos formatos, públicos e conteúdos; O fundo de
Inovação constituído e renovado em 2021 com recursos financeiros e
econômicos da prefeitura propiciou a execução da CG2035. Podemos dizer
que a CG2035 foi o ápice da relação da quadrupla hélice e dos incentivos e
apoio da prefeitura ao Ecossistema de Inovação, e traz perspectivas para um
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Descreva ações da prefeitura para a modernização da gestão

municipal.

 
 

Descreva as  ações  da Prefei tura para promover a

sustentabilidade social, ambiental e econômica no município.

futuro ainda mais inovador e sustentável, que representa mesmo tempo frutos
e sementes, colheita resultado de esforços, articulação, propósitos,
comprometimento e lançamento de novas ideias e propostas para melhorar a
Cidade como um todo e para todos.

O ambiente regulatório é fundamental para estimular  o empreendedorismo.
Inovamos os processos e legislações  e já fomos finalistas nacionais no PSPE
na categoria de simplificação e desburocratização. As Inovações são
continuas: a)Agência do Empreendedor com  atuação presencial e digital de
forma integrada no processo na abertura de empresas; b)Licenciamento
Ambiental: o município tem licenciamento municipal  e  implantou o SGA
(Sistema de Gestão Ambiental)  e é destaque  estadual; c)Simplifica Fórum:
atuação contínua para implantação, manutenção, aprimoramento de propostas
que simplifiquem e desburocratizem processos ligados à abertura, operação e
crescimento dos pequenos negócios. Fazemos parte do Programa
Descomplica do Governo do Estado; d) Departamento D’Início: atuação no
processo de abertura de empresas, o departamento foi idealizado pelo fórum
de simplificação, e hoje é referência em bom atendimento e desburocratização
de processos; e)Adoção completa da Lei da Liberdade Econômica concluída
em dezembro de 2021;f) Revisão da Lei  complementar 978/2000, revogada
pela  1535/2006  referente ao  PLANDEG ( Plano de Desenvolvimento
Econômico  de Guarapuava). As pessoas Inovam e por isso investimos nelas:
a)Capacitação Lideres Públicos- Secretários municipais participaram da
Capacitação de Líderança Estratégica na Gestão Publica Municipal do
SEBRAE com carga horária de 65 de agosto a novembro de 2021.
b)Capacitação contínua de servidores: Iniciamos em 2021 um trabalho de
desenvolvimento pessoal e melhoria da performance das equipes de
fiscalização dos envolvidos com o desenvolvimento do município e em
parceria com SEBRAE está em construção de processo de capacitação
contínua para estes servidores que atuam no processo de abertura , alteração
e baixa de empresas, tributação, com o intuito de desburocratizar e criar
dinâmicas ágeis e inovadoras e atendimentos eficazes neste setor. Inovamos
em diversas secretarias com adesão de novos sistemas, métodos e
tecnologias, por exemplo a Secretaria de Saúde implantou em 2021 os Apps
Sara e Laura , que podem ser conferidas em detalhes no caderno de
evidências. De maneira geral as secretarias também apostam na
modernização , e se ainda não tenham adotado, estão propensas para tal, o
que inclui a modernização da gestão umas de forma mais intensa, direta e
explicita, como a própria secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Inovação que está sendo novamente reestruturada para atender as demandas
e necessidades dos projetos deste novo momento e outras como meios para
garantir o atingimento dos seus objetivos fins.
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Descreva os estímulos e benefícios da Prefeitura para os

pequenos negócios que adotarem práticas inovadoras e

sustentáveis.
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Descreva outras ações da prefeitura para divulgar e apoiar as

iniciativas de inovação e sustentabilidade.

Quanto à  INOVAÇÃO, Guarapuava  atua em três frentes: 1. Apoio aos
Ecossistemas de Inovação através de parcerias; 2. Fomento e apoio à os
pequenos negócios referente a Inovação e Tecnologias com programas e
recursos; 3. Inovação interna de seus processos, sistemas, métodos e
práticas. Segue os principais mecanismos de estímulo à Inovação: a) Lei
Complementar 095/2018 - Lei Municipal de Inovação : Cria diversas medidas
de incentivo à Inovação, à pesquisa Científica, à extensão tecnológica e ao
desenvolvimento produtivo. b) LEI COMPLEMENTAR Nº 108, de 16 de
dezembro de 2019 : institui incentivos fiscais ao empreendedorismo, às
atividades científicas, tecnológicas, de inovação e da economia criativa, em
parques tecnológicos. c) Fundo de Inovação/Programa Emprime 2021 - EIXO
INOVA : empresas participantes das ações do Eixo Inova, além de já
usufruírem de diversas soluções, terão acesso a crédito para implantarem
Inovação em seus negócios , através do Fundo de Inovação e parceria com
SGC. d) Programa Cidade Empreendedora em parceria com SEBRAE: O
programa Cidade Empreendedora é mais amplo e instiga avanços no
ambiente de negócios através de legislação, ações e programas que atendam
ou estejam relacionados à Inovação para os pequenos negócios também em
outros capítulos da Lei Geral das MPEs. e)Participação e apoio no Fórum de
Ciência, Tecnologia e Inovação de Guarapuava: A prefeitura faz parte do
Fórum e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação é o atual
presidente. O Fórum foi o realizador da CG2035, através também dos recursos
do EMPRIME. f) Apoio ao Vale do Genoma: A biotecnologia é vital e
estratégica ao desenvolvimento sustentável.  O trabalho desenvolvido no Vale
do Genoma é voltado às áreas da saúde, agropecuária e meio-ambiente,
possibilitando a pesquisa inicial, a avaliação de viabilidade, a aplicação da
pesquisa e o desenvolvimento dos projetos por meio das startups. g)Agencia
do Empreendedor: atendimentos diretos à MPEs na temática Inovação são
viabilizados e canalizados pela agencia do Empreendedor soluções como
SEBRATEC e outras vinculadas ou não ao Emprime. Que a partir de 2020
dispõem também o formato de Sala Digital. h)Programa Educação
Empreendedora: dissemina também a Inovação aos alunos do Ensino
Fundamental I. i) Apoio IPEC ( Instituto para Pesquisa do Câncer de
Guarapuava) ; j) Atualização e revisão da Lei do Plandeg: prevê Incentivo
f iscal  para a insta lação de empresas no municíp io.  Quanto à
SUSTENTABILIDADE envolve mentalidade e comportamentos até que se
convertam em práticas e hábitos, que ainda temos um longo caminho a
percorrer, mas chegaremos. Mas já podemos citar iniciativas neste rumo: a)
Guarapuava Ambiental: com licenciamento municipal os pequenos negócios
tem agilidade nos processos de abertura, operação e manutenção dos
negócios de maneira eficiente e segura; b) Adesão aos ODS: o município está
iniciando aplicar de maneira mais sistemática, embora até o momento já tenha
diversas secretarias que já trabalham vários objetivos; c)Economia Circular:
temos como proposta para 2022 junto com o Programa Cidade
empreendedora aprofundar estudos no modelo da Economia Circular ou
Economia Donut (Kate Raworth) para orientar nossos futuros programas,
projetos e ações; d) Outras ações deste cunho  através das diversas
secretarias.

Página 16Página 16



 
 

Descreva os resultados alcançados pelo projeto. *

Prefeitura: site e redes sociais do município e das secretarias municipais,
inclusive do Emprime, grupos de Whtasapp e eventos diversos sejam on line ,
híbridos ou presenciais da própria prefeitura e ou de parceiros. Mídias locais:
Tv: RPC, Massa, Humuaitá; Rádios: Massa, difusora, 92 fm, cultura; Site, apps
e mídias e redes sociais de parceiros do Ecossistema de Inovação e outros
parceiros. Parceiros institucionais na temática: Fórum de Ciência, Tecnologia e
Inovação, Cilla Tech Park, A própria conferência teve o propósito também de
compartilhar com inúmeras pessoas as práticas e propostas relacionadas à
Inovação, assim como acolher novas propostas necessidades e insights. Rede
serviços no atendimento físico ou digital ao empreendedor : Agência do
Empreendedor, Departamento D-inicio. Através dos Programas diversos das
secretarias municipais, também estão inseridas a divulgação e incluídas
práticas de Inovação ,pois a prefeitura tem buscado modernizar a gestão e o
atendimento ao cidadãos. Da mesma forma a sustentabilidade e disseminada
e contempladas. No caderno de evidências, poderão ser constatadas várias
divulgações e ações.
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Impactos e resultados positivos das Politicas Publicas de Inovação ,  seus
programas, projetos e ações podem ser observadas e percebidas de maneira
integrada, conjunta e simultânea no próprio sistema Ecossistema de Inovação
(EI), na municipalidade, nas empresas, principalmente aos pequenos negócios
e na Sociedade. O planejamento, estruturação e implementação das politicas
públicas e programas de Inovação é sincronizada com o EI de Guarapuava.
Demonstramos o impacto do protagonismo, articulação, incentivos e parcerias
da prefeitura  no número da Governança do  EI,  quando   estavam apenas a
Integ - Conselho de Inovação da Incubadora Tecnológica de Guarapuava, o
NTI (Núcleo setorial de Tecnologia e Inovação) e o Fórum Ciência, Tecnologia
e Inovação de Guarapuava,  agora adicionou o Vale do Genoma, o Parque
Tecnológico Cilla Tech Park e o IPEC (Instituto para Pesquisa do Câncer de
Guarapuava). O número e participação de empresários na criação das
agendas, ações e programas desenvolvidos pelo EI triplicou. Além da Cidade
dos Lagos com grande parceria de empresários e FAPA (Fundação Agrária de
Pesquisa Agropecuária) vemos o envolvimento de empresários de micro e
pequenas empresas que atuam como protagonistas e investindo em inovação
e tecnologia. De 1 para 5 saltou as instituições de ensino superior parceiras,
devido reconhecimento da gestão atual do município para a importância da
Inovação, de forma que os programas e ações são envolventes e visam trazer
benefícios reais a sociedade. Em todas o empreendedorismo é sistêmico na
matriz curricular e 4 possuem estruturas de incubadoras e apoio ao
empreendedorismo e a inovação e interagem com os outros atores do EI.
Mesmo em pandemia, eventos foram realizados de forma online: editais de pré
e incubação, Jornada Edutech conjunta à todas instituições de ensino públicas
e privadas, a Feira de ideias inovadoras, meetups, oficinas, Startup Garage, o
Emprime e os encontros regulares das governanças. O projeto Capacita
Guarapuava Tech, cuja proposta desenvolvida pelo NTI, Cilla Tech Park, NRE
(Núcleo Regional de Educação) e as instituições de ensino superior visa
qualificar estudantes da rede estadual de ensino da região em temas que são
tendência no mercado de trabalho na área de TI. Apenas a pré e incubadora
da Unicentro – INTEG e a UTFPR configuravam ambientes de Inovação e
soma-se hoje a Evolve (Incubadora Tecnológica do Centro Universitário
Campo Real), a Incubadora Tecnológica GuairacáLAB/Centro Universitário
Guairacá (UniGuairacá), IUT-GP(Incubadora de Inovações da UTFPR Campus
Guarapuava) conhecido como Hotel Tecnológico e Parque Tecnológico - Cilla
Tech Park. O número de incubadoras e pré triplicou. Apenas o Lab
(Laboratório de Ideias da Prefeitura ) era o espaço maker entrando mais o
Centro Universitário Campo Real, o Valley Coworking e o Centro de
Tecnologia e Inovação. O Parque Tecnológico - Cilla TEck Park, pré-
certificadas pelo Separtec, reúne atores públicos, privados e do terceiro setor
em uma área de 3 milhões de metros quadrado no bairro planejado Cidade
dos Lagos, busca potencializar os negócios já instalados em Guarapuava e
região. O Centro de Inovação, ainda no Cilla Tech Park, terá sede própria, 4
andares destinado para o estímulo e fortalecimento de startups e locação de
espaços para empresas de base inovadora e tecnológica. De maneira direta e
ou indireta Programa Emprime – Eixo Inova fomenta e apoia a parceria entre
startups incubadas nas universidades com as empresas do município, ou seja
com todo o EI e foi desenhado sob a ótica da Inovação, inclusive os demais
Eixos. A Inovação é transversal e universalizada nas ações do EMPRIME que
entregou mais de 700 MPEs atendidas em 2021. A Conferência Guarapuava
2035( CG2035) coroou o ano de 2021 e foi realizada em total conexão ao
Emprime de maneira ampliada para diversos setores e múltiplas temáticas e
os resultados da CG2035, conforme estarão sendo implementadas a partir de
março de 2022, assim como resultará num livro que registrará toda essa
construção. A CG2035 realizou 34 eventos, obteve mais de 800 downloads do
aplicativo, mais de 3000 pessoas participaram com 30 entidades envolvidas.
Um dos resultados mais imediatos da CG2035 foi a implantação do APP
Laura. As sementes de Inovação no Programa Educação Empreendedora
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Faça uma relação entre os valores investidos e os resultados

alcançados (custo/benefício do projeto).

chegou a 3.918 alunos em 43 escolas com distribuição de revistas para os 3° e
4° anos, os professores puderam trabalhar de forma livre com o conteúdo.
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Ter práticas, parcerias e trabalhar com a Inovação trouxe impactos de várias
formas, em várias áreas e para vários públicos. Hoje um dos recursos mais
escassos, o tempo investido em Inovação se reverte em tempo ganho em
eficiência tanto para a prefeitura quanto par ao Empreendedor. No Eixo
SIMPLIFICA a adaptação da legislação municipal aliada à Inovação e
tecnologia favoreceu mais de 260 atividades liberadas da exigência de alvará.
Ajudou a diminuir o tempo médio de abertura de empresas de 3 dias para 19
horas quando média do estado é de 1 dia e 19h, o tempo médio de viabilidade
de empresas passou de 17 para 9h para média do estado de 13 horas e de
registro de empresas de 2 dias e 11 horas para 10 horas, também mais ágil
que o Estado cuja média é 14 horas.. A Agência do Empreendedor com o
D’Início inclui 2.598 novas MPES em 2021, sendo 1624 Meis. A Agência do
Empreendedor aumentou em 60% em relação a 2020 com 23.568
atendimentos e D’Início com 4.844. Em 2021 cerca de 70% dos atendimentos
foram digitais e para os empreendedores que desejam o presencial tem
ambiente estimulante. No eixo Fortalece foram atendidas 240 empresas e foi
relevante para empresas em dificuldades e que, devido a pandemia,
precisaram inovar e aderir novas tecnologias. O Eixo Fomenta, liberou R$
1.341.850,00 no projeto Fomenta Paraná, atendendo 176 empresas. No
projeto Crédito SGC, foram atendidas 114 empresas tanto para capital de giro
ou investimento, incluso inovação. Assim injetado 4 milhões na Economia
Local . Como resultado e nova meta, dessa grande parceria com SGC ,
destacamos também um novo aporte de R$ 500.000,00 será realizado em
março de 2022. Do Fomenta Licitações foram realizados estudos , reuniões e
tratativas para a estruturação de uma política pública diferenciada que será
que desenvolvida em parceria com o Departamento de Licitações, Compras e
Procuradoria do município, bem como os membros do Conselho Emprime,
com objetivo de aumentar o percentual de empresas locais que participam das
compras públicas. Município tem monitorado o aumento das compras locais e
Regionais e em 2021 obteve 62% das suas compras de empresas locais o que
significa dinheiro circulando na praça, promovendo o círculo virtuoso da
economia local. No Eixo Inova, que busca despertar e atuar com novas
tecnologia, projetos de inovação e ecossistemas, disponibilizou 312 mil reais
para subsídios de projetos às empresas, com o Inova Inside. Já no Inova
Journey foram atendidas 157 empresas, e através do Inova Park, foram
trabalhadas 21 ideia que resultaram na incubação de 3 startups, no Celeiro de
Inovação do Cilla Tech Park. A CG 2035 viabilizado com atividades e recursos
do Emprime , nos traz inspirações e propostas para construirmos a cidade dos
nossos sonhos de maneira colaborativa, democrática, inovadora e sustentável
e fortaleceu o engajamento do EI, networking e mais negócios, constatado um
ambiente e governança mais propícios à inovação, que antes estava disperso.
Estamos entre as cidades paranaenses que mais geraram empregos em 2021
com saldo de 2.405 admissões, 40% sobre 2020 e se posiciona em vantagem
ao país e ao estado quanto à variação do número de empregos e da massa
salarial oriunda de MPEs. Supera também com a variação do número de Meis
resultado dos nossos esforços para reduzir o grau de informalidade e
aumentar a inclusão produtiva, de certa forma, nos desafia. As empresas
participantes do Emprime e da CG2035 obtiveram, obtém e ou ainda obterão
os seguintes benefícios: aumento de vendas por meio de canais digitais,
atração e fidelização de clientes, parcerias, expansão do mercado ou
exploração de novos mercados; acesso ao fundo municipal de inovação com
recursos destinados à melhoria de processos produtivos, design de produto,
design de embalagem, e certificações; formação em alto nível nos temas
relacionados à gestão, inovação, liderança e modelo de negócios; aumento de
competitividade nas empresas geridas por mulheres e fortalecimento das
empreendedoras; acesso, aprimoramento e ou implantação a novas
tecnologias; agregação de valor, criação de diferenciais de mercado com
estratégias e ações de inovação; orientação e crédito facilitado. O retorno é
notável pelo reconhecimento em relatos das MPEs beneficiadas e parceiros do
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Relacione as principais etapas de execução do projeto

(cronograma).

 
 

Descreva os principais desafios encontrados no projeto.

EI, publicações de diversas mídias locais e regionais. Observamos que os
resultados são expressivos para um ano de gestão do Prefeito Celso Goes e
que se mostrarão melhor a médio e longo prazo. Acreditamos que a melhoria
do ambiente de negócios à luz da Inovação, principalmente das propostas
trazidas pela CG2035 iluminará a atual gestão e futuras na estruturação de
poli t icas públ icas de Empreendedorismo , Inovação e incluso a
Sustentabilidade, cada vez mais significativas.

Etapa Período de Execução
Institucionalização do Comitê
Gestor/Conselho Emprime

06/2021

Lançamento do Emprime para a
Comunidade - Eixo INOVA e inicio das
ações dos projetos deste Eixo

07/2021

Reunião  do Fórum: definição da ideia
da Conferencia 2035

08/2021

Planejamento e estruturação da
Conferência Guarapuava 2035

08/21

Lançamento da Conferência 2035 e
início da Realização dos eventos da
conferência

10/2021

Encerramento da CG2035 12/2021
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Relacione as parcerias realizadas para o desenvolvimento do

Estamos em plena pandemia, desde 2020, quando imaginávamos que ela
estaria sido controlada e vencida, em fevereiro e março nova onda. Pensar e
elaborar um plano de ação, pautado na nova economia que se desenha pelo
avanços das inovações tecnológicas já era um desafio e agora mais um
tenebroso cenário impostos pela pandemia. Foram muitas ideias rabiscadas,
muitas conversas, às vezes cansativas e a dúvida batia à porta, como tentação
pra desistir. Isso foi um desafio, vencer o desânimo, a necessidade de se
proteger e proteger a família, a equipe, os empreendedores seja da doença
seja da crise potencializada pela Covid 19. Foi desafiador identificar quais
capacitações, consultorias especializadas, atendimentos que auxiliariam o
empresário a implantar as modificações necessárias para manter ou retomar
suas atividades, principalmente setores que fecharam totalmente as portas,
onde o cenário está sempre instável, atípico e complexo. A alternativa única
para a maioria das soluções era modo on line, devido às restrições de público,
foi difícil para nós e para muitos dos empreendedores com limitações diversas.
Cremos hoje que superamos com certa maestria porque contamos com muitas
pessoas competentes e de boa vontade, hoje é bem mais tranquilo realizar
qualquer evento ou atendimento na modalidade on line, conseguimos ser
eficientes e práticos. Foi bem trabalhoso convencer que todos secretários se
envolvessem, que os responsáveis pela finanças entendessem a importância
desse investimento, quando prioridade era para a Saúde, cuja a importância e
relevância e assim merecia sim, mas abrir para outras necessidades
emergentes como os pequenos negócios abatidos, nos deixava angustiados
em encontrar logo a saída. Em Julho de 2021 estava tudo fechado, mortes e
mortes e infeção Covid acelerada, todos os eventos do EMPRIME somente
online, naquele momento tudo muito incerto , mas tinha algo dentro de nós que
nos encorajava a argumentar e lutar pela proposta de que estamos buscando
levar uma esperança para os empreendedores desolados. Convencer para
liberar os valores, às vezes com próprias incertezas e justificar que o Prefeito ,
a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Agencia do Empreendedor, o
Comitê Gestor e tantos parceiros estávamos juntos pra prestar apoio e propor
soluções no enfrentamento da crise da pandemia que se alastrou por diversas
áreas da vida do cidadão e para isso precisava de investimento. Entendíamos
que há cuidados a serem tomados quanto às finanças e contas , mas isso não
podia nos impedir de fazer o que precisávamos e desejávamos. Após o
prefeito ter aprovado o programa Emprime o caminho ainda foi longo até que o
recurso fosse enfim liberado. A falta de pessoal também foi um grande
problema, uma equipe reduzida, o que ajudou a realização foi a ajuda gigante
do pessoal da agência do empreendedor mas que também estava
sobrecarregado e continua sobrecarregado pela mudança na forma de
atendimento. Esses problemas foram resolvidos também graças à nossa
expertise expertise, a própria credibilidade da gestão e do comitê gestor e
apoio de outras secretarias e servidores da prefeitura e outros parceiros
externos como SEBRAE, principalmente. Enfim após os primeiros eventos, as
coisas já começaram a fluir melhor e se resolvendo porque a cada dia
conseguíamos estimular mais pessoas , que foram se engajando de maneira
cada vez mais. Cabe reconhecer que a equipe de trabalho, principalmente a
coordenação do Emprime, trabalhou diuturnamente, alguns foram infectados
com Covid. Foi neste mar furioso de 2021 que a Inovação e sustentabilidade
ganhou destaque, que o Ecossistema de Inovação de Guarapuava se
fortaleceu, congregou, evoluiu e que o navio do Emprime e CG2035 navegou
(em águas mais profundas), mas hoje podemos aceitar e merecer o premio de
bons marinheiros. Este prêmio é muito desejado! Fará todo sentido para a
nossa luta até agora, e para nossa luta que continua com ainda mais
audaciosos projetos.
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projeto e o papel de cada um.

 
 

Informe as expectativas para a continuidade e evolução do

projeto.

Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação de Guarapuava: principal ator do EI
O Fórum foi o idealizador da CG2035 Prefeitura de Guarapuava: entrou com
recursos e equipe para a execução do Emprime e da CG2035 SEBRAE: apoio
na metodologia e consultores, conferencistas , etc. Apoiadores e co-
real izadores: Comitê Gestor Secretaria da Saúde Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Inovação  Secretaria de Educação Secretaria
de Assistência Social  Guairacá lab: Evolve CACICOPAR  Câmara Municipal
de Guarapuava Acig:  Núcleo de Tecnologia e Inovação CDL ( Câmara de
Dirigentes Logistas) de Guarapuava  CRA PR  OAB Guarpuava Unicentro
UTFPR  Campo Real UniGuairacá Sociedade Rural de Guarapuava Casa da
Indústria Cilla Teck Park Nucleo Regional de Educação K13 Crachá Digital
Teorema CCBEU Valley Coworking Agricola Estrela Lets Sistema Fiep
Novatec

Página 23Página 23



As principais propostas previstas para serem implantadas em 2022 serão
estruturadas em conjunto com o EI, com o EMPRME 2022 e  Programa
Cidade Empreendedora que levarão em conta as propostas da CG2035. O
Emprime tem vigência até 2024 e para 2022 está desenhado com 5 eixos
estratégicos e respectivos projetos 1)EIXO FORTALECE:  Fortalece Mulher,
Fortalece Simplifica, Fortalece Varejo, Fortalece Digital, Fortalece Retomada;
2)EIXO FOMENTA : Mais Crédito e Fomenta Compras Públicas 3)EIXO
INOVA: Inova Inside, Expotech, HUB Sebrae, Inova Journey, Inova Inspiração
1 E Inova Inspiração 2; 4) EIXO EMPREENDA: Empreenda Certo, Empreenda
Tech 5) EIXO SIMPLIFICA.  Para que as ações sejam viabilizadas, o município
contempla no Plano Plur i  Anual  e orçamento previsão para a
operacionalização de ações do Programa Cidade Empreendedora, Emprime e
outros R$ 422.800,00 além dos outros  recursos já previstos  para a execução.
Todas as propostas de alguma maneira se conectam a um ou mais objetivos
das ODS. Incluímos  colaborar  a estruturar modelos negócios também
pautados nas ODS, ESG. Em tempos ainda de pandemia ou  no pós pandemia
fica evidente a importância da saúde das pessoas na economia, o que
pretendemos ampliar conexões estratégicas. Continuaremos trabalhando de
forma conectada com diversos atores e fatores do desenvolvimento e com
foco nas pessoas. Vamos pensar nos pilares e em tudo que possa
potencializar nosso desenvolvimento de forma interligada, distribuída, dando
espaço para todas as estrelas de Guarapuava brilharem e termos uma
"constelação terrestre" com a identidade de cidade Empreendedora, Inovadora
e Sustentável. Outra questão importante é a manutenção e comprometimento
de nossos parceiros aos quais são fundamentais para a obtenção dos
resultados até a agora e para a concretização do que já foi, está e será
aspirado para o futuro de nossa Guarapuava, principalmente  com   o
Ecossitema de INovação e principalmente com SEBRAE PR – Regional
Centro. O Comitê Gestor /Conselho Emprime foi estruturado contemplando a
quádrupla hélice, o que nos dá condições de trabalhar de forma ampla.
Contamos com o apoio dos fóruns de simplificação e do fórum de Inovação,
assim como das câmaras temáticas e dos diversos grupos de trabalho
pontuais. Ressaltamos que obtivemos sucesso porque sempre trabalhamos
com planejamento e ferramentas de gestão e monitoramento muito bem
desenhadas pelo SEBRAE e assim esperamos continuar. Ter um método, um
plano de voo é de suma importância para que possamos avaliar de maneira
contínua se há necessidade de ajustes, conversão de trajetos, etc. termos,
maneira simples mas eficaz, os materiais de apoio contr ibuirão
significativamente. Continuaremos fortalecendo as nossas lideranças e
servidores, para que possam avançar seus conhecimentos, realizar
benchmarking, buscar inspirações e referências de superação e de projetos
inovadores para ressignificações, ajustes e inovações contínuas. Aliás
melhorar continuamente já foi levado a sério e assim continuaremos, ou seja,
se precisar trocar o pneu com o carro andando. Os empreendedores e futuros
empreendedores não serão considerados apenas destinatários, mas parceiros
e protagonistas da construção de todo o cenário , não faremos as coisas para
eles mas com eles. Cultivando mentalidade de crescimento, de aprendizado e
melhoria contínua, então estamos reestruturando a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Inovação, o novo organograma estará anexo
das evidências. Parar nem pensar! Se isso vier a acontecer o desenvolvimento
local e regional pode naufragar. Estamos entrando na dinâmica da nova
economia e sem Inovar não dá para empreender e sem incluir práticas
sustentáveis,  com tanta  a escassez de recursos e com efeitos das práticas
nocivas dos modelos vigentes, é no mínimo incoerente. Há inerência, um
vínculo muito forte entre o Empreendedorismo, Inovação e Sustentabilidade.
As MPEs já criaram referências na Agencia do Empreendedor, já percebem
que o tempo todo tem algo novo e melhor, os parceiros já incluem em suas
agendas os compromissos com o desenvolvimento. Com as propostas da
CG2035 de forma coletiva e de longo prazo nos compromete para prosseguir e
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Apresente os seus comentários finais.

evoluir e incluir mais e novos protagonistas. Por isso desejamos o
reconhecimento nesta categoria do Prêmio Prefeito Empreendedor, para nos
estimular ainda mais em busca do desenvolvimento de Guarapuava e região e
estamos dispostos a propagar e inspirar outros municípios como todos podem
se desenvolver de maneira completa e sustentável pelas vias do
Empreendedorismo e da Inovação somado à uma coordenação de diversas
fontes e formas complementares e suplementares de uma gestão pública
também inovadora,  empreendedora e orientada para a sustentabilidade.
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Identifique a equipe responsável pelo projeto.

O Fomento ao Empreendedorismo e Inovação tem sempre possibilidades.
Empreender e Inovar , basta começar, é instigante. O Programa Cidade
Empreendedora despertou,  o EMPRIME  fortificou e a Conferência
Guarapuava 2035  vem pra consolidar  a Inovação em Guarapuava.  O
EMPRIME  que surgiu da visão conjunta da Prefeitura de Guarapuava e
SEBRAE colocando em foco o papel do empreendedor na busca de soluções
para os desafios atuais e futuros,   visando  impulsionando a economia, hoje
podemos afirmar que  cumpriu seu objetivo em 2021 e auxiliou muitas
empresas nesse ano truculento.  Potencializar,  principalmente através de
INOVAÇÃO,  os pequenos negócios locais, tantos os esforços, quantos os
resultados são de alguma compartilhados e impactam   toda a administração,
todos os parceiros e  toda a população pela dinâmica, renda e empregos
gerados a partir  desse fortalecimento. Os pequenos negócios  facilitam a vida
de todos, aproximando e servindo com suas soluções que quanto mais
melhoradas e com acesso mais simplificados contribui para  qualidade de vida
e sustentabilidade de  todo o município  e consideramos que   GUARAPUAVA
É UMA CIDADE MOVIDA DE PELO EMPREENDEDORISMO, logo INOVAR é
preciso.  Muitas empresas que surgiram no período da pandemia, precisaram
da nossa ajuda via EMPRIME, outras conseguiram reestruturar seus negócios
e colocar planos de ação em prática, graças aos projetos, então é muito
gratificante.   Tivemos elevado grau de engajamento  no EMPRIME e na
CG2035 e nos parece que o  engajamento das pessoas com uma causa eleva
seu grau de felicidade, porque encontra sentido para sua existência. Nossas
necessidades  humanas  são  ao mesmo tempo semelhantes  e ao mesmo
tempo únicas.  É uma habilidade nata do ser humano o prazer em criar, inovar.
Então quanto mais pessoas participarem da construção da sociedade futura
vamos nos aproximar de uma realidade mais evoluída, fluída, pacífica , justa,
sustentável, porque teremos consciência para onde estamos indo, onde
desejamos chegar,  teremos perspectivas,  esperanças.   A proposta da
conferência era abrir espaço para que as pessoas realmente se sintam
importantes e reconhecidas.  O Programa EMPRIME   foi meio pelo qual a
prefeitura municipal apoiou , fomentou  e desenvolveu  ações  com o
Ecossistema de Inovação   e foi um elemento fundamental para a realização
da 1º fase da conferência , proporcionando apoio financeiro, econômico,
técnico e de articulação para que as atividades ocorressem, ou seja, viabilizou
importantes recursos para que as instituições estrategicamente conduzissem
suas pautas, e elevassem o nível de discussão e proposição das instituições.
Com o dever nas mãos, e o sonho de muitos parceiros , a prefeitura municipal,
por meio da secretaria  de desenvolvimento econômico e inovação ousamos
em meio de uma pandemia optar  para uma construção  colaborativa, quando
apenas o on line,  já  nos foi um grande desafio.  Em Guarapuava, os
programas, projetos e ações estão ocorrendo  de forma integrada com as
instituições, empresas e demais atores que são importantes  na construção, na
execução  e na celebração,  atingindo assim resultados mais expressivos que
são fruto desta  cooperação e das redes formadas por líderes engajados.
Sentimos  desafiados, mas felizes também  porque  já temos gosto de
realidade, uma amostra,   da Guarapuava que sonhamos. Empreender e
Inovar é um circulo virtuoso, recíproco  e permanente e finalmente,  pensar
numa cidade a longo prazo inclui  desenvolver uma   cultura de
sustentabilidade,  com ênfase e  persistência.

Nome Função no projeto / Cargo/ Secretaria
vinculada
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Insira relatos dos beneficiados pelo projeto.

Ana Cláudia Klosouski Andrade Coordenadora do Programa
Emprime/Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Inovação

Joeci Aparecida de Lima Fiscal Tributária/ Secretária de Finanças
Ketelin Maria Silva Assessora/Secretaria de

Desenvolvimento Econômico e Inovação
Lidiane Maria Orane Assistente Administrativo/Secretaria de

Desenvolvimento Econômico e Inovação

Nome Função - Empresa -
Segmento - Porte

Síntese do relato (texto)

Contador Sadi Giongo Presidente do Sindicato
dos Contabilistas de
Guarapuava

Como representante da
classe contábil de
Guarapuava nos sentimos
no dever de nos
manifestarmos em relação
a criação do
Departamento de Início.
Observamos uma maior
agilidade no atendimento
às solicitações de
liberação de Alvarás.
Desde a implantação
deste Departamento    as
mudanças para melhor,
aconteceram rapidamente
e continuam acontecendo,
o que nos dá muito
orgulho em fazer parte
desta comunidade.
Nossos parabéns e
nossos agradecimentos
aos gestores do Município
de Guarapuava pela
iniciativa em criar um
Departamento
subordinado diretamente
ao Secretário de
Finanças, diminuindo
consideravelmente a
burocracia e desta forma,
agilizando  a emissão de
licenciamentos.
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Patrícia Elias Gerente Restaurante
Sabor do Oriente

Emprime O Emprime
nasceu no momento em
que mais precisávamos,
perdidos em meio a uma
pandemia, onde ninguém
sabia como agir ou para
onde correr.  Conheci o
Emprime através do
Instagram da Prefeitura
Municipal de Guarapuava
e me interessei por estar
conectado com a Agência
do Empreendedor e
parceria com o Sebrae
PR.  Comecei a participar
do Fortalece Mulher,
incrivelmente um eixo
sensacional dentro do
Emprime, que realmente
veio para fortalecer as
empreendedoras de nossa
cidade, nossas reuniões
eram online a cada 15
dias, ali dividíamos nossas
angústias, nossos medos
e nos fortalecemos para
mudar!  O momento era
de se “reinventar” e o
Emprime consegue nos
ajudar nisso e a nossa
retomada foi muito mais
fácil, outro eixo muito
proveitoso de todo o
Projeto “a retomada”.
Enfim agradeço por ter
participado do Emprime
2021 e vou continuar
participando em 2022,
completando os eixos que
ainda não fiz.  Hoje
comento com vários
empresários, a
importância dessa ação
da Prefeitura em nossa
vida, com certeza se não
tivesse acontecido durante
a pandemia, muitas
empresas teriam fechado
as portas e várias pessoas
estavam desempregadas.
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JIMARA DE GOES STUDIO DE BELEZA
MORENA ROSA - MEI

O Empreendedorismo
feminino é um movimento
que reúne negócios
idealizados e comandados
por mulheres num sentido
amplo, e para isso é
importante um apoio para
melhorar os empregos e
rendimentos, para que nós
mulheres consigamos a
independência e também
o espaço dentro da nossa
sociedade. O Emprime
chegou com uma força
incrível, em um momento
em que nós estávamos
passando por uma grande
crise financeira, quando
não havia mais esperança
de manter o comércio
aberto.  A área da beleza
foi a primeira a fechar e a
última a voltar, sendo a
mais prejudicada durante
a pandemia. Eu não
consegui receber a ajuda
de custos do governo, e
as contas e aluguel só
aumentaram… e assim o
Emprime chegou, no
momento certo, auxiliando
com as despesas
atrasadas, trazendo novas
esperanças de um futuro
melhor e nos amparando
no momento certo. Com o
apoio financeiro, consegui
colocar algumas contas
em dia, negociei outras e
também investir em
aperfeiçoamentos na
minha área profissional,
comecei uma graduação
na área de Terapias
Integrativas, a área em
que mais me identifiquei e
hoje além do meu serviço
como cabeleireira também
atendo com fitoterápicos,
e minha cartela de clientes
só aumentou.
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Catiele Reis Reis da Festa Conheci o Emprime
através da Agência do
Empreendedor mesmo, a
parte que mais me
interessou naquele
momento era a parte de
crédito, taxas e prazo de
pagamento, pois eu
precisava investir em
maquinários para otimizar
o meu tempo de
produção, mas o momento
em que vivíamos era
muito instável e inseguro
para tal investimento, com
o crédito foi muito mais
fácil e adquirimos
rapidinho nossa máquina
de salgados e alguns
outros equipamentos.  O
ano de 2021 foi bem
desafiador e de muitas
incertezas, principalmente
para o comércio, então o
programa veio numa hora
bem boa e agora as
expectativas estão cada
vez melhor nesse 2022
com nosso " novo normal"

Silvionei De Quadros Vereador Guarapuava vive um
grande momento, e pra
mim estar vereador é uma
alegria e satisfação
principalmente por integrar
o Conselho Emprime que
visa dar suporte as ações
e políticas públicas ao
Programa Emprime,
principalmente neste
momento de retomada
pós pandemia.
Guarapuava está
acelerada no quesito
empreendedorismo e é
orgulho fazer parte do
processo de
desenvolvimento
econômico da nossa
cidade.
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Eliane Meirelles Presidente da ACIG EMPRIME  “Quando
falamos do sistema
associativista, falamos
sobre união e força. E na
pandemia não poderia ser
diferente. Desde o início, a
Prefeitura de Guarapuava
foi uma grande parceira
da ACIG para fortalecer a
classe empresarial. O
Programa Emprime é um
excelente exemplo, já que
através dele nossos
empresários aumentaram
a produtividade,
melhoraram a qualidade
do nosso comércio e
fizeram as mudanças
necessárias à nova
realidade.  Tudo isso foi
possível por conta da
dimensão do projeto, com
seus 4 eixos temáticos
que abraçaram as micro e
pequenas empresas de
Guarapuava.”
CONFERÊNCIA 2035  “A
Conferência 2035 foi um
marco para a nossa
região, foram 50 dias
pensando na cidade que
queremos para o futuro.
Nós trouxemos a Dra.
Maria Aderuza Horst para
falar sobre os estudos de
genômica nutricional e o
professor de
macroeconomia, Wilhelm
Meiners, para falar sobre
os desafios da nova
economia para o
desenvolvimento de
Guarapuava. Foi incrível,
é assim que as coisas se
transformam. Um passo
por vez, uma palestra
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Priscila Schram Secretaria de Políticas
Públicas para Mulheres

Temos uma Secretaria de
Políticas das Mulheres
aqui em Guarapuava, é
uma das ferramentas para
alcançarmos o ODS de
número cinco da
igualdade de gênero. Na
gestão do prefeito Celso
Góes, garantimos o
aumento do orçamento
para essa secretaria, que
além de poder combater a
violência contra as
mulheres de maneira mais
assertiva também garante
a inclusão de mulheres no
mercado de trabalho. Só
em 2021,
profissionalizamos mais
de 30 mulheres e, destas,
quase 50% querem ser
empreendedoras e são
encaminhadas para o
Fortalece Mulher. A gente
consegue fazer a ação
transversal com as outras
secretarias em prol da
igualdade de gênero.
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Isabela Queiroz - Geri
Dutra

Diretora do Celeiro de
Inovação - CEO do Cilla
Tech Park

A Prefeitura Municipal de
Guarapuava é uma das
ideializadoras do Parque
Tecnológico, sendo um
ator fundamental nas
ações desenvolvidas, no
fomento da Inovação, Vale
do Genoma, tendo o
empreendedorismo e as
políticas públicas para
desenvolver o município.
O Emprime é um projeto
que veio pra fortalecer
ainda mais esse
desenvolvimento.
Exemplo disso, é a
parceria entre a prefeitura
Municipal, Sebrae,
Secretaria de
Desenvolvimento e
Inovação, Celeiro de
Inovação e Cilla Tech
Park, que conduziram
uma das frentes do projeto
Emprime, que foi o
Inovapark, projeto com
objetivo de aproximar os
atores do ecossistema e
fortalecer a cultura de
inovação, implementando
o olhar empreendedor
para a criação de novas
startups.

Liciane Cristina Marcato Empresa: Bom D+Lu O Programa Emprime
salvou minha empresa.
Estava pensando em
fechar, quando procurei
ajuda do Sebrae e junto
com a Prefeitura de
Guarapuava me ajudaram
a mudar a cara da minha
empresa, a torná-la mais
profissional e comercial.
Isso me ajudou a querer
continuar e buscar
melhorias.
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Joao Sergio Hey Presidente - SGC Centro
Sul

A Sociedade de Garantia
de Credito do Centro Sul
do Parana - SGC Centro
Sul, foi constituda em 15
de dezembro de 2011, na
cidade de Guarapuava-
PR, com a finalidade de
auxiliar na proma<ao do
desenvolvimento
economico e social no
meio a qual esta inserida,
isso em decorrencia ao
atendimento   de
empreendedores,  no
caso   Pessoa   Fisica,
bem   coma   demais
categorias   de empresas,
coma Micro
Empreendedores
lndividuais (MEI), Micro
Empresas, Pequenas
Empresas, Medias
Empresas, alem de
Produtores Rurais. Com a
intuic;ao de proporcionar
condic;oes de acesso ao
Credito, atraves de
concessao de Garantias
par parte da SGC Centro
Sul.   A tomada de Carta
de Garantias traz
inumeros beneficios, para
Empresa, ela acaba tendo
acesso a juros mais
atrativos, isso em
decorrencia da liquidez da
Carta de Garantia junta a
lnstituic;ao Financeira
parceira da SGC, tambem
acaba sendo inserida
junta a uma rede de
cantatas com diferentes
nichos de atuac;ao, bem
coma assessorias e
consultorias em relac;ao
ao Credito, dando maior
qualidade ao recurse
pleiteado, alem de
aumentar sua
competitividade. Para os
parceiros Financeiros gera
um melhor
provisionamento de sua
carteira, devido a alta
liquidez da Carta de
Garantia emitida pela
SGC, tambem melhora a
qualidade do Credito,
tend0- em vista que a
SGC Centro Sul realiza
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analises independentes, e
auxilia seus Cooperados e
demais clientes atraves do
Credito Orientado.   Para
o Poder Publico, cria -se
uma politica publica de
inclusao financeira na
tomada de credito para
aqueles empreendedores,
ou empresas que nao
fazem parte do Mercado
Financeiro, os recurses
aportados do Peder
Publico na SGC Centro
Sul possuem o poder de
multiplicac;ao, ou seja
para cada r ecur se
aplicado, existe a
possibilidade de alavancar
esses recurses em 10
vezes, nao existindo
assim, outro mecanismo
que possibilite a
aplicac;ao de recurses
que sejam otimizados
dessa maneira. Vale aqui
salientar que em
decorrencia do aporte
inicial por parte da
Prefeitura Municipal de
Guarapuava, no montante
de R$ 100.000,00 (Cem
Mil Reais), foram liberados
mais de R$ 1.000.000,00
(um milhao de reais) em
Creditos para as Micro e
Pequenas Empresas do
Municfpio de Guarapuava,
incluindo tambem Micro
Empreendedores
lndividuais, e dentre os
anos que esta SGC
possuf Convenio com a
Prefeitura de Guarapuava,
ja foram liberados mais de
R$ 6.000.000,00 (seis
milhoes) para empresas
de Guarapuava, fazendo
que gere mais receita para
o pr6prio municfpio, bem
como ocasione em
melhorias para empresas
que foram agraciadas com
as Cartas de Garantia
liberadas.    Sendo assim,
SGC CENTRO SUL, tern
muito a agradecer no
empenho do Municfpio de
Guarapuava par acreditar
no Desenvolvimento de
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Anexe até 5 arquivos com evidências do projeto. 

Arquivo:

O arquivo deve possuir formato igual a DOC, DOCX, XLS,

XLSX, PDF, JPG, JPEG ou PNG e tamanho máximo de 100

MB.

 

Nome do arquivo:

 

Descrição do arquivo:

 

Arquivo:

seus Empreendedores
atraves de polfticas de
inclusao financeira dentro
do munidpio, Guarapuava
se torna uma das poucas
cidades do Brasil que
possuem essa ferramenta,
e isso mostra coma um
mecanismo de
democratizac;ao no
acesso as melhores linhas
de Credito disponfveis no
Mercado sao de grande
valia no atendimento de
Empresas do Munidpio.

Total Total Total

CARDERNOEMPRIME2022 (1).pdf

Caderno de Evidências Completo PSPE Inovação Completo

No arquivo Caderno de Evidências Completo PSPE Inovação estão contidas
todos os documentos, reportagens, cadernos, etc., as quais comprovam a
veracidade das informações contidas na redação do PSPE.
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O arquivo deve possuir formato igual a DOC, DOCX, XLS,

XLSX, PDF, JPG, JPEG ou PNG e tamanho máximo de 100

MB.

 

Nome do arquivo:

 

Descrição do arquivo:

 

Arquivo:

O arquivo deve possuir formato igual a DOC, DOCX, XLS,

XLSX, PDF, JPG, JPEG ou PNG e tamanho máximo de 100

MB.

 

Nome do arquivo:

 

Descrição do arquivo:

Final_Ebook_EMPRIME (1).pdf

Caderno Emprime 2021

O arquivo contem o Caderno do Emprime 2021 com o detalhamento de todos
os eixos e projetos.

Framework conferência (2) (1).pdf

Framework Conferência Guarapuava 2035
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Arquivo:

O arquivo deve possuir formato igual a DOC, DOCX, XLS,

XLSX, PDF, JPG, JPEG ou PNG e tamanho máximo de 100

MB.

 

Nome do arquivo:

 

Descrição do arquivo:

 

Arquivo:

O arquivo deve possuir formato igual a DOC, DOCX, XLS,

XLSX, PDF, JPG, JPEG ou PNG e tamanho máximo de 100

MB.

 

Nome do arquivo:

O arquivo contem o Framework da conferência Guarapuava 2035 com o
detalhamento do projeto.

Depoimentos.pdf

Depoimentos

Todos os depoimentos de pessoas envolvidas no Programa.

RESULTADOS Emprime 2021 (1).pdf
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Descrição do arquivo:

 
 

Relacione links para acesso a vídeos e relatos referentes ao

projeto.

 

Resultados Emprime 2021

Apresentação dos Resultados do Programa Emprime 2021, com o número de
empresários atendidos pelos projetos.

Link para acesso
(endereço)

Título Conteúdo

https://drive.google.com/dr
ive/folders/1620FGiHoIxV
Y-
mvGWnzael_C4w_pei0I?u
sp=sharing

Google Drive PSPE
Inovação

Google Drive com todos
os arquivos PSPE
Inovação

https://www.youtube.com/
channel/UCLsqueopJ9l9G
egCJKKOf_A/videos

Canal do Youtube PSPE
Inovação

Canal do Youtube com
todos os vídeos
disponíveis no caderno de
evidências.




