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Prefeito Ulisses Maia recebeu informações
sobre novidades em Inovação 
Foto: Aldemir de Moraes / PMM

ECONOMIA

 

Prefeitura incentiva e avança na Inovação Tecnológica
 
 
Diretoria de Comunicação
 
Tarde de hoje, 2, no Paço Municipal, teve destaque para Inovação Tecnológica.
Reunião apresentou projeto ISS 2020 e lançou edital de Inovação 2020. Prefeito
Ulisses Maia viu apresentações, recebeu relatórios e novas informações das
secretarias de Inovação e Desenvolvimento Econômico (Seide), da Fazenda
(SeFaz) e Bem Estar Animal e Meio Ambiente (Sema). "A inovação é muito
importante para uma cidade", anunciou o prefeito. "Estamos cumprindo
compromissos que fizemos com o setor". 
Edital foi publicado no dia 30 de junho no órgão oficial, recebendo 59 projetos.
ISS 2020 já está em andamento, com estimativa de impulsionar segmento com
R$ 2 milhões. 

Evento também validou com Atestado de Capacidade Técnica os apps Petis
(sobre castração de animais) e Flugo (sobre filas em atendimento público),
operando desde ano passado e melhorando serviços para comunidade. Outra
novidade é que no começo de agosto a Sala do Empreendedor ganhará uma nova e maior sede, oferecendo mais serviços.
Novidade impulsionada pela conquista do troféu Selo de Ouro de Referência ao Atendimento, disputado por 164 Salas do
Empreendedor do Paraná. 
Todos esses projetos colocados em prática também ajudam prefeitura a promover a retomada econômica de Maringá durante a
pandemia de coronavírus. 

Um exemplo está na Tecnologia da Informação (TI). Setor não parou de trabalhar. Funcionários foram para home office logo no
começo da pandemia no Brasil. Não houve demissão. Pelo contrário. Há mais de 100 vagas disponíveis nas empresas
maringaenses, anuncia presidente da Software by Maringá, Robinson Patroni. 

TI maringaense tem aproximadamente 400 empresas, empregando 5 mil pessoas, com salário acima do mercado. Segmento
faturou R$ 800 milhões em 2017, mais que dobrando ano passado e dez vezes mais que há sete anos. Expectativas são
positivas já que Parque do TI está em andamento na avenida Nildo Ribeiro da Rocha. Primeiras empresas que compraram
terreno já estão com documentos em cartório e em breve entrando com projetos na prefeitura para construção das primeiras
edificações no parque.

Também participou da reunião hoje Mohamad Ali Awada Sobrinho representando a sociedade civil organizada. Ele parabenizou
prefeito Ulisses Maia. "Prefeitura está colhendo frutos pelo prefeito colocar pessoas técnicas e não políticas nos cargos. Foi
uma coragem fazer isso e tem resultado agora", citou. Vereador Flávio Mantovani também parabenizou prefeitura pelos
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resultados. 

Diretor da Seide, Cesar Rael, aponta que Lei de Inovação de 2017 colocou Maringá em destaque no Paraná com digitalização,
transparência, geração de emprego, arrecadação de impostos, agilidade no serviço público, entre outros. 

 

 Outras Notícias

 

» Plano de arborização indica espécies de árvores para cada rua de Maringá

» Testes em moradores e funcionários de casas de idosos reforçam prevenção

» Prefeito Ulisses Maia decreta luto oficial pela morte do vereador Chico Caiana

»  Saúde registra 88 novos casos e 1 morte por covid-19 nesta quarta, 29

» Emissão de ITBI online reduz quase 100% do fluxo presencial

» Sema resgata coruja ferida que ficou presa em linha de pipa

 

+ Notícias

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Av. XV de Novembro, 701 - Centro
Maringá - Paraná - Brasil - Cep: 87013-230
Fone: (44) 3221.1234

http://www2.maringa.pr.gov.br/site/index.php?sessao=f12cca52f155f1&id=36725
http://www2.maringa.pr.gov.br/site/index.php?sessao=f12cca52f155f1&id=36723
http://www2.maringa.pr.gov.br/site/index.php?sessao=f12cca52f155f1&id=36724
http://www2.maringa.pr.gov.br/site/index.php?sessao=f12cca52f155f1&id=36727
http://www2.maringa.pr.gov.br/site/index.php?sessao=f12cca52f155f1&id=36720
http://www2.maringa.pr.gov.br/site/index.php?sessao=f12cca52f155f1&id=36716
http://www2.maringa.pr.gov.br/site/index.php?sessao=f12cca52f101f1

