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Inovação tecnológica é aposta da Prefeitura de Maringá.
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Inovação tecnológica é aposta de Ulisses Maia em Maringá
Uma reunião realizada nesta quinta-feira (2), no Paço Municipal, apresentou o projeto ISS 2020 e lançou o edital de Inovação 2020. O objetivo é incentivar a
inovação tecnológica em Maringá.
Durante o encontro, o prefeito Ulisses Maia pode tomar conhecimento de algumas apresentações, relatórios e informações da Secretaria de Inovação e
Desenvolvimento Econômico (Seide), da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Sema). Segundo Maia, “a inovação
é muito importante para uma cidade. Estamos cumprindo compromissos que �zemos com o setor“.
Desde o dia 30 de junho, o edital já está publicado no órgão o�cial, recebendo 59 projetos. Até o �nal do ISS 2020, que já está encaminhado, a expectativa é de
injetar R$ 2 milhões no segmento na cidade.

Serviços de inovação que melhoram o atendimento à comunidade já estão
funcionando em Maringá
Desde o ano passado, há dois aplicativos de inovação que já estão operando em Maringá. O foco é na melhoria de serviços que atendem à comunidade. Além de
lançar o ISS 2020, o evento desta quinta-feira também concedeu o Atestado de Capacidade Técnica a esses dois projetos. Enquanto o app Petis ajuda na
castração de animais, o app Flugo é sobre �las em atendimento público.
A partir de agosto, ainda, a Sala do Empreendedor de Maringá vai começar a funcionar em uma nova sede, maior que a atual. Dessa forma, o órgão poderá
oferecer uma gama mais ampla de serviços à comunidade. Essa novidade foi resultado também da conquista do troféu Selo de Ouro de Referência ao
Atendimento, do qual participaram 164 Salas do Empreendedor de todo o Paraná.
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Assim como outras iniciativas, os projetos anunciados nesta tarde ajudam a Prefeitura a acelerar a retomada econômica da cidade. Em todo o mundo, negócios e
economia vêm sofrendo devido à crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Por exemplo, o setor de tecnologia da informação (TI) não parou de trabalhar
ao longo deste período de combate ao vírus.

Logo que os primeiros casos foram con�rmados no Brasil, os funcionários dessa área passaram a trabalhar em home o�ce, o que permitiu que não houvesse
demissões. Ao contrário, atualmente há mais de 100 vagas de emprego à disposição nas empresas, de acordo com Robinson Patroni, presidente da Software by
Maringá.

Inovação tecnológica é aposta da Prefeitura de Maringá.

Tecnologia da informação é setor fundamental para Maringá
No total, são cerca de 400 empresas que trabalham diretamente com a tecnologia da informação em Maringá. Assim, cinco mil pessoas têm empregos garantidos
com salários acima da média do mercado. Ao longo de 2017 o setor faturou R$ 800 milhões. Por sua vez, no ano passado esse faturamento mais que dobrou. Ou
seja, o faturamento é hoje dez vezes maior do que era há sete anos.
Enquanto as empresas seguem fazendo sua parte para recuperar a economia local, as obras do Parque Tecnológico, na avenida Nildo Ribeiro da Rocha,
continuam. As primeiras empresas que adquiriram seus terrenos já têm os documentos em cartório e devem começar a construir em breve.

Também esteve presente na reunião Mohamed Ali Awada Sobrinho, como representante da sociedade civil organizada. “Prefeitura está colhendo frutos pelo
prefeito colocar pessoas técnicas e não políticas nos cargos. Foi uma coragem fazer isso e tem resultado agora”, avaliou.

Já o diretor da Seide, Cesar Rael, lembrou que a Lei de Inovação de 2017 alçou Maringá a uma posição de destaque no Paraná, com digitalização, transparência,
geração de emprego, arrecadação de impostos, agilidade no serviço público, entre outros.
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