
Reunião Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação

Data 24/09/2020
Pauta

- Retorno da Comissão de Seleção - Avaliação de laboratórios disponíveis;
- Ações da Cresol em Fomento à Tecnologia e Inovação na sua área de atuação;
- Apresentação do Curso de extensão Cesul;

Convite para lançamento do Centro Inovação ACEFB

Presencial:
Alexandre Pécoits
Inácio pereira - SENDETEC
Claudio Valle - ACEFB
Cledson Lodi - NUBETEC
Robson - CESUL
Joares
Willian Madruga -CONDEF
CRESOL:
Adinan
Leonel
Jose
Dalton
Antoni
Remoto:
Sergio Bueno - UNIPAR
Cesar Colini - SEBRAE
Edilson - Sec. de Educação
Cleidimar - UNISEP
Rafael Menegotto - ACEFB
Alexandre Alfaro - UTFPR
Adilson Carlos - UNIOESTE
Lenise - SENAC
Lindomar - UTFPR
Elizandro Ferreira -SEBRAE

- Retorno da Comissão de Seleção - Avaliação de laboratórios disponíveis (Alexandre
Pécoits)

Alexandre faz a devolutiva da comissão de seleção, sendo 4 empresas indicadas para
incubação e 1 para pré incubação. Para pré incubação a empresa entrepreneurs, que
participou do hackathon da Cesul, com uma proposta para digitalização de pequenos
comércios.
Incubação:
A.R Microalgas - empresa de suplementação alimentar para gado de corte e leite. (utfpr tem
o equipamento necessário)
Ma.go - Aplicativo para área de entretenimento.



Meu Manual- Projeto maduro em fase de finalização. Plataforma para elaboração de
manuais de uso e operação de edificações.
Clinicmax - Sistema de gestão para clínicas médicas e estéticas.

- Apresentação do Curso de extensão Cesul (Robson)

Marketing de Influencer: Curso voltado para empresas ou empreendedores que querem
utilizar os influenciadores como marketing.

Convite para lançamento do Centro Inovação ACEFB (Claudio Valle)

- Ações da Cresol em Fomento à Tecnologia e Inovação na sua área de atuação

(Adinan Cresol)
Optou-se por manter a sede da Cresol em Francisco Beltrão, por ser o ponto central no
Brasil e servir a comunidade. O prédio foi construído com o conceito de ser sustentável e
ser uma estrutura que sirva a comunidade. A implementação da cultura de inovação
depende de mudar a cultura das pessoas também, por isso a Cresol possui um
planejamento estratégico voltado inovação. Inovação é trazer coisas novas, mas também é
trazer ações existentes e inovar na forma de fazer. Possui uma estação meteorológica, com
uma precisão em identificar possíveis problemas climáticos,e com a ideia de fazer mais oito
estações no Paraná, para servir a comunidade.

(Leonel Cresol)
Hoje a Cresol já está presente em 17 estados, com 571 agências e com 600 mil
cooperados, está sempre zelando pelos valores de ética, excelência, credibilidade,
simplicidade e sustentabilidade. Os brasileiros têm dificuldade ainda em se desenvolver em
empreendedorismo, e a Cresol contribui, incentiva, investe e ajuda o empreendedor.
Em termos de central por muitos anos foi o pequeno produtor rural, e ao longo do tempo
vem expandindo, e além de ser especialistas em PJ e em público urbano também é para
outros segmentos da sociedade, segmentos que auxiliam na vida dos cooperados, como:
clientes, concorrência, fornecedores e o próprio governo.
Projeto MEETUP duplo, acontece dentro da Cresol, ambiente de inovação para troca de
ideias e o MEETUP externo, onde especialistas levam conhecimento para as comunidades.
Instituto Cresol, com aproximadamente 7.000 usuários, que podem receber descontos em
cursos profissionalizantes.
Programa IN MOVE, um projeto da Cresol com o Sebrae, com o intuito de movimentar e
sustentar alguns projetos na área de inovação, trabalhando:
Ecossistema: Movimento estratégico combináveis da Cresol e do Sebrae com a visão
centrada no ecossistema.
Inovação Aberta: Acelerar o processo de inovação da Cresol e da sua comunidade de
empresas.
Inovação Empresarial: Desenvolver constantemente a cultura inovadora das empresas.
Com o objetivo de auxiliar as empresas no geral, não apenas associados.
Metas da Cresol com Sebrae/PR:

- Comunidade In Move.
- Ecossistema de Inovação.
- Formação e Capacitação de Empresas.



- Satisfação com o Programa.

(Cesar Colini)
O In Move é uma forma de reprogramar essa movimentação que está sendo promovida em
parceria, com o intuito de expandir esse projeto nacionalmente. Uma aliança que irá auxiliar
no desenvolvimento desse ecossistema, para desenvolver a startups e alavancar a
inovação e criar uma cultura organizacional pela temática de inovação.

(Cledson Lodi)
Qual o processo hoje para que possa ser conversado com a Cresol saber se a viabilidade
de parceria em projetos?

(Leonel)
A empresa quando interessada, pode ir até agência mais próxima e buscar a parceria, as
agências estão preparadas para dar esse subsídio a pequenas empresas ou pequenos
negócios que tenham interesse em expandir.

(Antoni)
Algumas empresas já estão em andamento com a parceria. fomentar e trazer esse auxílio
para Francisco Beltrão, Dois Vizinhos e Pato Branco, através de hackathon e design splint,
para todos crescer, inclusive o cooperado.


