
 
 
 

ATA DA 1ª REUNIÃO DA UNIDADE TEMÁTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E CAPACITAÇÃO 2008 

 
A 1ª Reunião da UTCT 2008 foi realizada na Sala do Conselho do Centro 
Integrado dos Empresários e Trabalhadores das Indústrias do Paraná - 
CIETEP, sito à Avenida Comendador Franco, 1341, Curitiba, Estado do Paraná, 
Brasil, às 9 horas. Presentes: Curitiba, Vitória, Porto Alegre, Araraquara e 
Várzea Paulista, todos do Brasil. O Sr. Eduardo Guimarães, Secretário de 
Relações Internacionais de Curitiba fez a saudação aos presentes, em nome 
de Beto Richa, prefeito municipal de Curitiba. O Sr. Juraci Barbosa Sobrinho, 
presidente da Companhia de Desenvolvimento de Curitiba apresentou um 
vídeo sobre Curitiba e outro sobre o Curitiba Tecnoparque. Yashiro Yamamoto, 
Coordenador Executivo da UTCT, saudou os presentes em nome do Prof. 
Newton Lima Neto, Coordenador da Unidade Temática de Ciência, Tecnologia 
e Capacitação da Rede Mercocidades, agradeceu a acolhida de Curitiba e fez 
um relato das atividades integradoras da UTCT e das atividades realizadas no 
período de 2006 a 2007, conforme documento anexo. A seguir, todos os 
representantes dos municípios presentes fizeram um breve relato de 
atividades: Rosa Trevas/Vitória informou que o parque tecnológico de Vitória 
será instalado próximo ao aeroporto e que o Fundo Municipal de Ciência e 
Tecnologia tem apoiado projetos de pesquisa, a realização de eventos técnico-
científicos e de turismo de negócios; Luís Cunha/Porto Alegre, informou sobre 
a criação da INOVAPOA, agência de inovação de Porto Alegre que tem por 
objetivo fomentar novas empresas, sobre a infovia do projeto “wireless” de 
Porto Alegre que está conectando 100% das escolas públicas municipais em 
banda larga e criando uma “nuvem wireless", a qual proporcionará acesso 
banda larga também para postos de saúde e centros administrativos regionais, 
além de outros prédios públicos. Falou também sobre a Rede Digital de 
Telefonia Municipal (RDTM) que centraliza as ligações dos prédios públicos 
sobre a gerência da PROCEMPA e proporcionou economia de R$7,5 milhões 
no ano passado para a prefeitura municipal. Devido à implantação de zonas 
"wireless" livre em locais públicos como praças e parques, além de outras 
ações da PROCEMPA a revista Veja considerou Porto Alegre a primeira capital 
digital do Brasil. Cunha destacou também que a Rede Mercocidades deve 
iniciar uma discussão sobre a “TI Verde”, levantando questões sobre os 
resíduos para o meio ambiente dos equipamentos de informática existentes e 
estabelecimento de padrões para compras governamentais (grandes 
compradores), visando que o poder público seja orientado a adquirir 
equipamentos que causem o mínimo de danos para o ecossistema; Gilberto 
Camargo/Curitiba informou que o programa Curitiba Tecnoparque prevê 
incentivos fiscais para a atração de empresas de alta tecnologia; Amadeu 
Busnardo/Curitiba informou que o Tecnoparque constitui projeto que teve um 
longo período de maturação e que somente agora, na gestão do Prefeito Beto 
Richa, pode ser implantado. Até o momento, já foram atraídas 30 empresas  



 
 
 
para se instalar no local onde há também, redução de 5% para 2% no ISS 
como forma de incentivo para as empresas das regiões-pólo; Waldir de 
Lima/Várzea Paulista disse que a prefeitura de sua cidade devolve 100% do 
que o empresário investir, reduzindo o IPTU até igualar o investimento e que as 
empresas diplomadas por incubadoras têm ressarcimento de locação de 
imóveis por 10 anos; Silvestre Labiak Jr./Anprotec e Universidade Federal 
Tecnológica do Paraná informou que a Anprotec lançou uma cartilha sobre 
inovação para empresas, discorreu sobre a importância da tecnologia para o 
desenvolvimento social, que a atração de 30 empresas-âncora necessita de 
apoio das universidades para a sustentabilidade das mesmas e que todos os 
alunos formados na Universidade Tecnológica Federal do Paraná são 
contratados depois de formados; Júlia Gorla/Araraquara citou a experiência do 
desafio digital no ensino fundamental onde os próprios alunos monitoram as 
turmas, após treinamento, e do curso de manutenção de aeronaves ministrado 
pelo SENAI com recursos do Ministério do Trabalho e Emprego e do curso 
instalado em Araraquara, de nível médio, do Centro Federal de Educação 
Tecnológica de São Paulo, sobre a política de atração de empresas, da 
produção de biocombustível e incentivos de isenção de IPTU e ISS para 
empresas locais; Eduardo Guimarães/Curitiba comentou sobre a falta de 
profissionais qualificados em diversos setores e Juraci Barbosa 
Sobrinho/Curitiba falou do esforço em melhorar o ambiente de tecnologia na 
cidade, na mudança de cultura com o zoneamento e criação de pólos 
(Tecnópolis) e que o Plano Diretor delimitou áreas para a implantação de 
empresas de base tecnológica. Foram discutidos todos os aspectos dos 
preparativos para a realização da IV Mostra de Ciência e Tecnologia em 
Políticas Públicas Municipais, em 2009, em Curitiba. Curitiba ficou incumbida 
de apresentar em Canelones/Uruguai o local, o programa da Mostra e o convite 
para as mercocidades. Os presentes também discutiram aspectos do e-
Governo e ficaram de apresentar proposições a serem apresentadas na 2ª 
Reunião da UTCT 2008 a realizar-se em Canelones por ocasião da XIII cúpula 
de Mercocidades (16 a 19 de junho/08) e, uma vez aprovadas, serem 
encaminhadas ao Conselho de Mercocidades. Os participantes fizeram visita à 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, assistiram a três palestras 
(“Inovação Tecnológica: Caminho de Competitividade” proferida pelo Dr. Dálcio 
Roberto dos Reis/UTFPR; “Parques Tecnológicos e Incubadoras” por Silvestre 
Labiak Júnior/UTFPR e “Ciência e Tecnologia a Serviço da Sociedade” por Dr. 
Marco Antonio Raupp/SBPC) e assistiram à solenidade de abertura da 1ª Feira 
de Inovação Tecnológica de Curitiba. 
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