PRESTAÇÃO DE CONTAS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO
E INOVAÇÃO - 2017/2018

A seguir serão
apresentadas ações
desenvolvidas pela Secretaria
de Desenvolvimento, Turismo e
Inovação da Prefeitura de
Pelotas, na gestão de
2017-2018. Este relatório
está dividido em três áreas:

MARCA CIDADE DE PELOTAS
Em 2017 foi realizada uma votação popular para a
escolha de uma marca para unificar a identificação
da cidade e promover o turismo, o comércio e as
instituições locais, independente de logotipos criados por governos.
A marca escolhida, foi desenvolvida por alunos dos
cursos de Design Gráfico e Design Digital da UFPel, e
teve como conceito #Soumaispel, Pelotas plural.

PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO
Em maio de 2018 pelotas foi reconhecida pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Cultural Nacional (IPHAN) como Patrimônio Cultural Brasileiro por sua história, arquitetura eTradição Doceira, sendo a primeira cidade a receber a certificação nas categorias material e imaterial
em um mesmo dia.

PELOTAS TURISMO CULTURAL
O projeto Pelotas Turismo Cultural, gerado pela parceria
entre Prefeitura e Sebrae, tem se destacado pela dimensão de suas ações com enfoques cultural e turístico. As
atividades envolvem desde a qualificação dos serviços
gastronômicos, passam pelo artesanato local, tradição
doceira e charqueadas, chegam até a construção de produtos turísticos., com o objetivo de valorizar as atividades
turísticas e culturais do município.
Entre 2017 e 2018, 46 empresas foram atendidas e, após
workshops., capacitações e consultorias nas áreas de administração, gestão, boas práticas, marketing e finanças, os
principais resultados obtidos foram: incremento de 30%
no faturamento das empresas; lançamento do roteiro
“Contos da Catedral”; Roteiro “Pelotas do Sal ao Açúcar”;
coleções de artesanato do Mercado Central e Grupo Tholl.

MERCADO CENTRAL DE PELOTAS
Gestão e manutenção através da SDETI; Parceria
com Secretaria de Cultura na gestão de eventos
culturais do Mercado, tais como: Mercado das Pulgas;
Samba no Mercado; Choro no Mercado; Dia Municipal
do Samba; Beatles Day, entre outros. Revitalização e
qualificação do espaço; Restauro da Estátua do Deus
Mercúrio; Consolidação como espaço gastronômico.

EVENTOS
A SDETI esteve presente e apoiou eventos de pequeno, médio e grande porte, voltados ao turismo
local, regional, nacional e internacional com o intuito de divulgar o município de Pelotas de forma
atrativa, buscando vender uma imagem positiva
da cidade. Foram cerca de 150 eventos entre 2017
e 2018.

TEMPORADA DE VERÃO

A Temporada de Verão, que tem início no final de
dezembro e se estende até o fim de fevereiro conta
com atividades culturais e físicas, realizadas próximo
ao Quiosque Viva o Laranjal, na praia. O evento foi
realizado pelo SESC/RS em parceria com a
Prefeitura Municipal de Pelotas.
Em 2017 a SDETI retomou a gestão do Quiosque e
promoveu um termo de parceria com o SESC, a fim
de unificar as atividades e, dessa forma, oferecer
aos frequentadores da Praia do Laranjal agenda
diária e serviços de qualidade durante todo o ano.

CAVALGADA CULTURAL DA COSTA DOCE

A Cavalgada Cultural Costa Doce tem como objetivo
manter e valorizar as tradições e cultura da região
sul, bem como seu patrimônio natural e movimentar
o turismo da região. O percurso percorrido pelos
cavaleiros relembra a história do Estado ao passar
pelas trilhas e caminhos percorridos pelos índios,
tropeiros e escravos.
Anualmente a SDETI apoia o evento através da
organização da recepção dos Cavaleiros, convite
das autoridades e apoio logístico, como autorizações ambientais, de segurança e limpeza.

FESTIVAL INTERNACIONAL SESC DE MÚSICA
O Festival Internacional SESC de Música é um
evento realizado pelo Sistema Fecomércio-RS
através do SESC/RS, com apoio da prefeitura
de Pelotas, que promove atividades culturais
em Pelotas com a participação de artistas de
diversar localidades, tendo destaque por ser
um dos grandes eventos de música da Améri ca Latina. A SDETI participa da recepção dos
500 músicos participantes do evento, distribuindo materiais de informação e promoção turística do município.

CHOCOLATEC
Em maio de 2018 aconteceu a 1ª Feira Profissional
de Chocolate do Sul do Estado (CHOCOLATEC), no
Museu do Doce.
A programação da Feira contou com cursos, rodadas de negócios, degustações e palestras, incluindo
“Diálogo sobre o Empreendedorismo” com o Secretário Fernando Estima.
O evento foi idealizado pela empresária e chocolatier Suelen Franco, organizado pela produtora Theia
Bender e apoiado pela Prefeitura.

FENADOCE
A Feira Nacional do Doce, principal evento turístico
do município, atrai uma média de 270 mil visitantes,
incluindo turistas de vários locais do estado, e de
países vizinhos como Uruguai e Argentina. A Feira
conta com mais de 700 apresentações culturais e
artísticas, com o Festival de Gastronomia - em parceiria com Senac, e a Feira da Agricultura Familiar.
Em 2018 a SDETI promoveu o primeiro estande in terativo, replicando a fachada do Museu da Baronesa,
onde os visitantes puderam tirar fotos e receber in formações turísticas e materiais de divulgação de
Pelotas.

SEMANA DE PELOTAS
Durante a Semana de Pelotas que celebra o ani versário do município, a SDETI promove uma série
de atividades, como a inauguração do Centro de
Atenção ao Turista e Memorial do Mercado Central,
localizado na banca 75 do Mercado Central,
e a II Etapa do Campeonato Gaúcho de Jet Ski.

DIA DO PATRIMÔNIO
O evento do Dia do Patrimônio, comemorado há
sete anos em Pelotas, comemorado anualmente
no dia 17 de agosto. O objetivo do evento é celebrar o patrimônio histórico e a cultura de Pelotas,
a fim de permitir maior visibilidade e compreensão
das tradições e dos patrimônios culturais locais.
Durante o evento ocorrem diversas atividades
culturais, contando com atividades ao ar livre e
visitas guiadas por museus do município, Torne io de Xadrez, Comida de Rua e Campeonato
Gaúcho de Jet Ski.

DIA DO TURISMO
O Dia Mundial do Turismo, 27 de Setembro, é comemorado em Pelotas durante pelo menos uma semana,e tem como intuito incentivar as atividades turísticas, a sensação de pertencimento da comunidade
local, prestar contas do que já foi realizado no muni cípio pela SDETI e COMTUR. Dentre as atividades dos
últimos anos, destacam-se o lançamento do livro Turismo Virtual, City Tours pelo Centro Histórico e Museu
da Baronesa, exposições de arte, escolha da Corte da
Fenadoce, Dança dos Orixás e Audiências Públicas.

SABER AMBIENTAL
O Saber Ambiental é um projeto que tem como
finalidade realizar atividades voltadas a gerar
maior conhecimento no âmbito ambiental e patrimônial, de modo a promover a conscientização
para com a preservação e conservação destes.
O projeto é uma parceria entre a Prefeitura de
Pelotas e Serviços Técnicos de Engenharia (STE),
realizado com alunos dos terceiros e quartos anos
da rede municipal de ensino e tem suas atividades
realizadas no Mercado Central e Charqueada Boa
Vista.

TAMPART
O Projeto Tampart visa conscientizar os jovens sobre a importância do descarte correto do lixo ambiental, através de oficinas lúdicas com escolas da
rede pública de ensino de Pelotas.

COMIDA DE RUA
O Comida de Rua, criado em 2018 em consequência
do roteiro noturno Pelotas EmCantos, iniciativa promovida pela SDETI, e da Associção de Serviços de Alimentação da Costa Doce (Gastrodinâmica), acontece junto à outros eventos expressivos no município e
tem como intuito difundir a gastronomia local e dinamizar as relações entre a população. Em 2018 aconteceram cerca de cinco edições, com destaque às edições alusivas ao San Patrick Day e Virada Cultural,
com a participação de cerca de 10 empreendimentos
locais e apresentações culturais de artistas da região.

DANÇA DOS ORIXÁS
O expetáculo Dança dos Orixás tem como objetivo
provocar a reflexão sobre o período escravocrata
e o sofrimento causado por ele, instigando, assim,
uma maior valorização da cultura negra e suas influências. O espetáculo, que é coordenado e realizado pelo Companhia de Dança Afro Daniel Amaro,
conta com o apoio da prefeitura de Pelotas e ocorre na Charqueada São João.
No espetáculo, sete bailarinos representam orixás
diferentes durante a dança. As apresentações são
realizadas próximas às datas comemorativas das
religiões de matriz africana.

EXPOFEIRA - SEMINÁRIO DE TURISMO
RURAL DA COSTA DOCE
Na primeira quinzena de outubro a SDETI apoia a
realização da Expofeira de Pelotas, no Parque de
Exposições Idelfonso Simões Lopes, sendo uma
das maiores da zona sul e o maior evento técnico
científico do Rio Grande do Sul.
Durante a Expofeira ocorre o Seminário de Turis mo Rural da Costa Doce, há nove anos, onde são
tratadas experiências e ideias que fomentem o
turismo rural da região. A SDETI apoia o evento
através da produção de certificados, materiais
de distribuição, convites, etc.

FEIRA DE TURISMO DE GRAMADO
A FESTURIS, principal feira de negócios voltada ao
turismo na América Latina, acontece há 30 anos em
Gramado. Anualmente conta com a participação da
Prefeitura de Pelotas, com o apoio da CDL Pelotas,
a fim de representar e promover o município, roteiros
e eventos.
Em 2017 e 2018 as ações da SDETI/SDR e CDL foram
reestruturadas, tornando-se mais assertivas no
diálogo com operadores de viagem, autoridades
e imprensa, com a entrega de kits com doces e
materiais da cidade.
Em 2018 ocorreu a primeira edição do "Meeting Festuris",
evento técnico-científico destinado à gestores e profissionais do setor. O tema da edição foi "Experiências" e,
Pelotas, recentemente reconhecida pelo IPHAN pela tradição doceira, foi convidada a integar o espaço junto à
outros três destinos considerados referência em experiência.

MEETING OF STYLES
O Meeting of Styles é um evento que ocorre em vários
países, como Estados Unidos, Peru, Bolívia, Itália, entre
outros. Em 2018 tivemos a primeira edição em Pelotas,
nos dias 24 e 25 de novembro, onde inúmeras paredes
de prédios da região do portuária foram coloridas por
mais de 50 artistas nacionais e internacionais. O evento
objetivou representar a arte urbana e todo o estilo de
vida que a envolve, além de atrações musicais, de dança e manobras de skate, além, é claro, da produção de
graffitis.

PELOTAS DOCE NATAL
O Pelotas Doce Natal, evento natalino consolidado
no Centro Histórico do Município, conta com a decoração da Praça Coronel Pedro Osório, Águas Dançantes na Fonte das Nereidas e apresentações artístiscas e culturais no Largo Edmar Fetter. A pro-gramação do Pelotas Doce Natal acontece durante
todo o mês de dezembro, sendo uma parceria entre
a Prefeituta e a CDL.

Natal Doce Natal no Laranjal
Com o intuito de valorizar a Praia do Laranjal, surge
o Natal Doce Natal, que assim como o Pelotas Doce
Natal, conta com decoração natalina, apresentações
artísticas e culturais e a presença do Papai Noel.
O evento é uma parceria entre Associação Comunitária do Laranjal (ASCLAR), Prefeitura e SESC.

VIRADA MUSICAL DE FINAL DE ANO
Compondo as atividades de verão da Praia do
Laranjal, a fim de promover atividades de culturais e de lazer à população pelotense e atrair
turistas da região, surge a Virada Musical de Final de Ano na Praia do Laranjal, sendo sua primeira edição nos dias 31 de Dezembro de 2018
e 01 de Janeiro de 2019, em uma parceria entre
a Prefeitura, ASCLAR e SESC.

-

TURISMO ACESSÍVEL EM PELOTAS
Para dar a possibilidade de que todos tenham a autonomia e o direito de usufruir os espaços públicos
do município, principalmente os turísticos, ações em
prol à acessibilidade foram desenvolvidas a partir
do lançamento do Plano Municipal de Turismo de
Pelotas.
Várias ações foram realizadas, entre elas, o levantamento dos quesitos acessíveis dos principais atrativos turísticos do município o que resultou no
primeiro guia de Informações Turísticas em Braile
e a rota acessível. Outras melhorias também foram
realizadas, como a instalação de rampas de acesso
aos pátios do Mercado Central, City tours com áudio
descrição e guias capacitados para o atendimento
especializado, apoio a eventos voltados às pessoas
com deficiência, além da capacitação de permissionários para o correto atendimento às pessoas com
deficiência visual.

INFORME ESTATÍSTICO DO TURISMO
DE PELOTAS
Com o intuito de apresentar dados do setor turístico
no município, o Informe Estatístico agrega os resultados da sistematização de informações geradas pela
SDETI, por meio do seu trabalho de pesquisas e estudos, somados aos resultados de diferentes parceiros,
gerando assim, conhecimento sobre o mercado turístico e a oferta de dados para o planejamento estratégico do setor em Pelotas.

MATERIAL GRÁFICO
Após reconhecimento como Patrimônio Cultural
Brasileiro, houve uma atualização de todos materiais da Secretaria de Turismo:
• Pelotas para visitar, morar e investir;
• Encante-se com Pelotas;
• Pelotas Tem;
• Mapa turístico de Pelotas;
• Livro Turismo Virtual;
• Sacolas.

Mais de 70.000 materiais foram distribuídos
em 2017 e 2018

TURISMO VIRTUAL EM PELOTAS
Desenvolvimento de um aplicativo de realidade aumentada,
disponível para smartphones e tablets com o sistema operacional Android. Com fotos, jogos e a possibilidade de ver
o modelo 3D de alguns prédios da cidade, o aplicativo tem
como objetivo despertar o interesse pelo patrimônio pelotense.

PELOTAS TEM
Atualização contínua do aplicativo de turismo da cidade,
disponível para desktop, tablets e celulares com sistema
operacional iOS e Android; Conta com atrativos, serviços,
roteiros, notícias e uma agenda unificada de Pelotas.
Base de dados atual do aplicativo:
Mais de 8.200 downloads;
Mais de 1.200 empreendimentos
;
cadastrados;
Mais de 5.000 eventos cadastrados;
;

SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
Instalação de 105 placas na área urbana:
• 93 placas viárias;
• 12 placas para pedestres.

Recurso: R$550.000,00 (Governo Federal)

–

TOTENS DIGITAIS
Instalação de 06 totens digitais de informações
turíticas (aplicativo Pelotas Tem):
•
•
•
•
•
•

Aeroporto Internacional Joao Simões Lopes Neto;
Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul - Campus Pelotas);
Quiosque Casa da Praia (Laranjal);
Rodoviária (ETERPEL);
•
Universidade Católica de Pelotas (UCPel);
Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

Recurso: R$36.900,00 (Governo Federal +
Contrapartida do Município)

PÓRTICOS TURÍSTICOS
• Elaboração de projeto para a instalação de pórticos nas
principais vias de acesso ao município.
•Recurso: R$345.000,00 (Governo Federal +
Contrapartida do Município)

ILUMINAÇÃO DO MERCADO CENTRAL
• Execução do Projeto de Iluminação do entorno do
Mercado Central de Pelotas;
Recurso: R$ 136.000,00 (Governo Federal +
Contrapartida do Município)

APL TURISMO NA COSTA DOCE
O Termo de Colaboração entre o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul e a Associação dos Municípios da Zona Sul
(AZONASUL), firmado em 2017, possibilitou a realização de
ações de desenvolvimento, qualificação e promoção do turismo no território da Região Turística Costa Doce, composta por 23 municípios entre Guaíba e Chuí.
A SDETI foi responsável pela organização e gestão do APL,
que teve o término do projeto em dezembro de 2018.
Dentre as ações desenvolvidas, destaca-se a compra de
equipamentos, rodadas de negócios com agências de turismo, qualificação de atores do trade turístico regional,
participação em eventos e desenvolvimento do aplicativo
“Costa Doce Tem”.

OPERAÇÃO E GESTÃO DO PARQUE
- Difusão de ciência, tecnologia e inovação
- Contempla órgãos públicos, setor privado, incubadoras,
instituições de ensino e centros de pesquisas
- Mais de 7 mil metros quadrados de área
- 5 mil metros de área construída
- 8 espaços para instalação de empresas consolidadas
- 19 espaços para empresas pós-incubadas ou em estágio de aceleração/startup
- 100% de ocupação
- Sala de Relações Institucionais – interação Universidade/empresa –
- Estacionamento
OBJETIVO
Possibilitar, através da troca de conhecimento entre as
instituições de ensino e as empresas, a identificação das
demandas do mercado e da sociedade e dessa maneira
fomentar o desenvolvimento de pesquisas, estudos, ensaios para a criação de soluções e produtos inovadores.

EMPRESAS INSTALADAS

INSTALAÇÃO DA EMPRESA CO.PLACE
COWORKING: AUDITÓRIO, CAFETERIA
E SALAS DE TREINAMENTO
O Pelotas Parque Tecnológico possui espaços
de coworking. Esses espaços são geridos pela
empresa Co.Place Coworking, e estão disponíveis para locação por empresas, profissionais,
grupos e instituições que têm interesse em unir suas realizações, ao espaço de inovação
tecnológica do Pelotas Parque. A estrutura de
coworking do Pelotas Parque conta com uma
sala de treinamento para 30 pessoas, e outra
pra 50, e no auditório, é possível realizar encontros para até 200 pessoas. Na cafeteria, além
de lanches e bebidas, são comercializadas, ainda, refeições alinhadas com o conceito de coworking, sendo também realizados cursos, oficinas e degustação gastronômica neste espaço.

INAUGURAÇÃO REVERSO COMUNICAÇÃO
INTEGRADA
A Reverso Comunicação Integrada – Agência de Relações Públicas, de Porto Alegre, inaugurou no dia
25 de julho de 2018 uma filial em Pelotas, no Pelotas Parque Tecnológico. A Reverso atua com serviços de comunicação para empresas e projetos
de diversos segmentos. Entre os serviços prestados pela agência estão: assessoria de imprensa,
conteúdo corporativo e empresarial, marketing
digital integrado, cobertura de eventos, relações
institucionais, gerenciamento de crise e design
estratégico.

INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE FÍSICA DA
CIGAM GESTOR
Empresa fundada na cidade em 2006 pelo empresário Gustavo Marques Dias, com foco no desenvolvimento de softwares para o varejo. Ao lado da Vetorial Internet, Freedom, Topway, Melhor Envio e Outdabox, integra o grupo de instituições consolidadas
do polo.

INSTALAÇÃO DA INCUBADORA CIEMSUL
Incubadora de empresas, multisetorial, desenvolvida pela Universidade Católica de Pelotas. tem como atribuições ajudar potenciais empreendedores,
amparar novas empresas, fortalecer com uma in;
fra-estrutura
de apoio, proporcionar e apoiar a criação e consolidação de empreendimentos.

CONVÊNIO ESTÁGIOS COM UFPEL
Pelotas Parque Tecnológico e UFPEL firmaram
um Acordo de Cooperação Educacional visando
o desenvolvimento de atividades conjuntas para
operacionalização de Estágios Obrigatórios e não
obrigatórios. O Acordo vigorará por 2 anos. O intercâmbio de conhecimento, experiências e informações técnicas e científicas, que visem a preparação para o mercado é um dos resultados esperados.

CONVÊNIO VALE DO SULÍCIO
Assinado Termo de Cooperação com a comunidade
Vale do Silício que tem por objetivo unir esforços e
gerar benefícios para a comunidade gaúcha no que
diz respeito ao empreendedorismo, inovação e desenvolvimento sendo uma iniciativa para potencializar a conexão entre startups, parques tecnológicos,
instituições de ensino e grandes empresas.

PLANO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Visando dar notoriedade e fortalecer a marca do
Pelotas Parque Tecnológico para a cidade e sua
população e também para projetá-la nos âmbitos
estadual, nacional e internacional, fez-se necessário a elaboração de plano de divulgação e comunicação do Parque, utilizando de mídias virtuais como
site e redes sociais e também da produção de folheteria impressa, além de apresentações periódicas do Pelotas Parque Tecnológico e realização de
tours pela estrutura com alunos, empresários, investidores e a população geral interessada em conhecer o projeto.

VISITAS TÉCNICAS
O Pelotas Parque Tecnológico recebe, mensalmente,
a visita de alunos dos diferentes níveis de ensino pa-ra conhecer a estrutura, as incubadoras tecnológicas
e as empresas alocadas no parque. Seguindo um roteiro básico, as turmas passeiam pelos corredores do
Pelotas Parque, através de uma visita guiada, e são
recebidos pelos líderes de diferentes empreendimentos. Cerca de 260 alunos já passaram pelo Pelotas
Parque, sendo eles:
•
•
•
•
•
•

IFSul;
Faculdade Anhanguera;
FURG;
UFPel;
UCPel;
Rede básica de ensino do município.

VISITA EMPREENDEDORES APL MECÂNICO
Empreendedores do APL Metal Mecânico da Região Central - Santa Maria visitaram as instalaçoes do Pelotas Parque Tecnológico. Troca de experiências e modelo de Governança do Pelotas Parque foram temas abordados. Visita as incubadoras Conectar/Ufpel e Ciemsul/Ucpel e as empresas Coplace, Donamaid, O Agro.

VISITA UNIVERSIDADE DE RIVERA
A UTEC - Universidade Tecnológica de Rivera/UY
realizou visita técnica no Pelotas Parque Tecnológico para conhecer modelo de gestão e empresas
residentes. A comitiva foi formada pelos Professores: Cindy Ortiz, Raisi Lenz, Rafael Burlon, Martin
Pomar e Leonel Paes Furtado.

EVENTOS NO PARQUE
O Pelotas Parque conta com uma estrutura moder
na e em processo de qualificação para recepção de
eventos, congressos, seminários reuniões, workshops,
capacitações e outras realizações que estejam em
consonância com a consecução dos objetivos do empreendimento. Portanto, os espaços disponíveis (Salas de Treinamento, Reuniões, Auditório Multiuso), têm
sido amplamente utilizado para estas realizações.

MULHERES EMPREENDEDORAS
Através da parceria firmada entre Pelotas Parque
Tecnológico e o Grupo Mulheres empreendedoras
do Sul em dezembro de 2016, onde foi assinada a
Carta de Intenção para consolidação de um calendário de eventos do Grupo Mulheres Empreededoras do Sul com Pelotas Parque Tecnológico, com a
previsão
de realização de cursos, palestras, treina.
mentos, Workshops e rodadas de negócios. No dia
23 de março o Parque recebeu o Grupo Mulheres
Empreendedoras do Sul para o evento Empreenda
sua Vida: Mude sua história. Com a realização de
Networking, rodada de negócios e palestras focadas no desenvolvimento pessoal e profissional das
mulheres.

STARTUP LAB SEBRAE
Ao longo de todo o final de semana, nos dias 27 e 28
de maio de 2017 os participantes imergiram na experiência de empreender de verdade, com temas como
tecnologia, inovação e desenvolvimento enxuto através
de muita experimentação e interação com o mercado.

LABORATÓRIO DE CRIATIVIDADE E
INOVAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO APRENDIZAGEM CRIATIVA
O projeto visa inclusão social através de atividades que desenvolvam a educação empreendedora no município de Pelotas e região, atuando por meio de práticas atividade de educação e tecnologias computacionais, guiadas por metodologias em aprendizagem criativa e de educação construcionista.

SCRATCH DAY
É realizado por parcerias público e privadas. São
- oficinas
recomendadas para crianças a partir de 8 anos de idade,
jovens e adultos. Tem como objetivo reunir a comunidade
escolar, acadêmica, artistas e organizações locais na promoção de um dia repleto de atividades que celebram a
aprendizagem criativa.

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA
Capacitação de 30 professores das Universidades
para aplicação da disciplina de Empreendedorismo
para Universitários com objetivo de atender mais
de 1.800 alunos.

-

FÓRUM DO CONHECIMENTO SENSÍVEL
O Pelotas Parque Tecnológico sediou o Fórum de Proteção do Conhecimento Sensível que reuniu cerca de 150 participantes em maio. Foram
abordados os temas: Medidas Básicas de Proteção do Conhecimento Sensível e Proteção do
Conhecimento. Aspectos relativos à Propriedade Industrial. Integraram a parceria a ABIN, INPI,
UFPEL, Prefeitura de Pelotas e Pelotas Parque
Tecnológico. Na organização também estiveram
o IFSUL, UCPEL e FURG e no apoio ACP, CIPEL,
SENAC, SEPRORGS e APL SAÚDE.

ROBOPEL-206
Dentro das comemorações dos 206 anos de Pelotas
o evento reuniu alunos da Escola do SESI, Universidade Federal de Pelotas e integrantes de clubes de computação das Escolas Públicas Municipais com a proposta de promover a interação com robôs da LEGO além
de projetos de projetos Arduim. O RP-206 é uma parceria originada durante o ScratchDay Pelotas, que aconteceu em maio, organizado pelo núcleo regional da
RBAC e o Centro Tecnológico Educacional. São ainda
parceiros do evento a Prefeitura de Pelotas por meio
da Secretaria Municipal de Educação e Desporto (SMED),
Cetep, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Turismo e Inovação (SDETI), a Universidade Federal de
Pelotas por meio dos grupos Explorando o Pensamento
Computacional (ExpPC), Comunicação, Cultura e Tecnologias (CoCTec) e Dança - Licenciatura, além da Escola do
SESI , a startup ELIMU Social e a Coplace Coworking .

REGINP
Pelotas Parque Tecnológico adere ao quadro
social da Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação (Reginp), que reúne parques tecnológicos em diferentes estágios de operação e incubadoras associadas. Com esta adesão o
Pelotas Parque Tecnológico, sediou o encontro bimestral no mês de agosto. Participaram
da reunião lideranças de parques tecnológicos,
incubadoras e startups de diversos municípios
do Rio Grande do Sul, reunindo empresas e instituições de ensino preocupadas com o desenvolvimento da área de inovação tecnológica no
estado.

ESPAÇO CIÊNCIA - V DESAFIO MURAL
G-BIOTEC 2018
No Pelotas Parque Tecnológico a ciência e os jovens
se encontraram para estreitar relações . O Espaço
Ciência - V Desafio Mural G-Biotec 2018 organizado
pelo curso de Biotecnologia da UFPEL dentro das
comemorações da SNCT 2018 recebeu mais de
400 visitantes durante a tarde do dia 22 de outubro de 2018.

TOOLBOX 360º
A DBServer, juntamente com o Pelotas Parque
Tecnologico, SEPRORGS e Coplace realizou um
workshop ministrado pelo consultor e agile coach da DBServer, Jorge Horácio Audy, que também é professor universitário na Faculdade de
Informática da PUCRS. O encontro foi um espaço para debater toolbox, e as principais boas
práticas esperadas de profissionais do conhecimento no século XXI, além de debates sobre
técnicas de estratégia, modelagem, validação,
planejamento e resolução de problemas.

-

SWP SUMMIT #8
Com o tema “Transformação pessoal, digital e cultural”,
o evento, que ocorreu entre os dias 30 de novembro, 1º
e 2 de dezembro, movimentou o parque durante o fim
de semana, e mostrou que o parque é um espaço para
todas as pessoas. Contou com mais de 300 pessoas,
painéis, palestras e workshops.

“MARCAS NA IMPRENSA: QUAIS OS LIMITES
DESSE RELACIONAMENTO?”
Painel que aconteceu na abertura do SWP Summit #8.
A atividade foi voltada para profissionais da área e estudantes que tivessem interesse em entender melhor
como funciona a dinâmica entre as marcas e os veículos de comunicação. Empreendedores e demais profissionais também foram convidados a entenderem como
a sua marca pode ganhar destaque nos veículos de imprensa.

STARTUP WEEKEND
Nos dias 09, 10 e 11 de novembro, o Pelotas Parque Tecnológico sediou a primeira edição do Startup Weekend em Pelotas. Ao todo, foram 54
horas de imersão para os participantes criarem
e lançarem startups, com apoio de profissionais
especializados e empreendedores de sucesso.
Em Pelotas, o evento conta com a participação
do Community Leader do Startup Weekend Matão/SP, e facilitador do evento através da TechStars na America Latina, Luiz Sales. O Startup
Weekend é uma organização sem fins lucrativos
de âmbito global que possui a missão de fomentar ecossistemas de inovação pelo mundo através de sua imersão, com a qual empreendedores,
designers, publicitários e desenvolvedores unem-se
para compartilhar ideias.

OUTROS EVENTOS
• Conexão empreendedora;
• Future Tech: Eventos, tendências e experiências globais,
by SEPRORGS;
• Workshop Agro Inovação;
• Meetings - Café com TI;
• Marcas de Corpo e Alma – O futuro da comunicação
e da sua marca

AGENTE DE DESENVOLVIMENTO
Os agentes estão integrados diretamente na
Sala do Empreendedor no sentido de fortalecer as ações de desburocratização, analise e
coordenação. Essa atuação tem demonstrado que suas ações tem resultado concreto na
união das Secretarias envolvidas no processo
de integração de serviços.

EMPREENDIMENTOS EM PELOTAS
PELOTAS
A SDETI através da Diretoria de Desenvolvimento
tem por finalidade prestar auxílio e informações
aos empreendedores e investidores que buscam
se instalar ou ampliar seus negócios em Pelotas.
Também dá o suporte necessário com contatos diretos e internos aos empresários já estabelecidos
intermediando na localização de processos, agilidade no cumprimento de prazos dentro da esfera
municipal entre outras situações. Isso inclui as tratativas diretas com vários segmentos da esfera Estadual e Federal.

PROGRAMA DESENVOLVER PELOTAS
Lei nº 5.100/2005:
No ano 2018 tivemos uma solicitação foi da empresa
Casa Nostra Frigorífico, CNPJ nº 30.161.139/0001-88
que gerará mas devida 30 empregos na região das
Charqueadas. Nesta região não há empreendimentos
industriais.

ÁREAS EMPRESARIAIS E DE
TRANSIÇÃO INDUSTRIAL

PORTO

VILA PRINCESA

ÁREAS EMPRESARIAIS E DE
TRANSIÇÃO INDUSTRIAL

Áreas dentro do município direcionadas a vários segmentos econômicos distintos, pois a base desta ação
é a instalação de empresas.
Seguindo o projeto dos distritos industriais públicos
podemos fazer referencia ao daSanga Funda e um
da iniciativa privada que é o Eixo Sul que vem agregar desenvolvimento a região da Vila Princesa.
São ações neste sentido que fortalece nossa capacidade produtiva para atração de novos empreendimentos e ampliações dos atuais.

SALA DO EMPREENDEDOR
É um espaço físico e digital que visa agilizar as demandas
dos novos e atuais empreendimentos na cidade de Pelotas. Foi firmada uma parceria entre SEBRAE e PREFEITURA para realização de consultoria de gestão deste projeto.
Entre 2017 e 2018 executou-se a consultoria com equipe
multisecretarias (SDETI, SGCMU, COINPEL e FAZENDA).
Neste período foram analisados, moldados e retificados
toda a estrutura do andamento dos procedimentos internos, englobando uma nova metodologia de elaboração dos processos. Outro ponto fundamental foi a alteração de parte da Lei Municipal nº 5.645/09 principalmente no que se refere no Comitê Gestor Municipal da
Micro e das Pequenas Empresas – COMICRO e também
Gestor da REDESIMPLES (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios).
Houve a migração do atendimento do Microempreendedor
Individual - MEI do Sebrae para a Prefeitura em 16/01/17.

SITE
www.pelotas.com.br/sala-do-empreendedor
A Criação da pagina do empreendedor em Setembro de 2018.
- CHELIST DE DOCUMENTOS, REQUERIMENTOS, DECLARAÇÕES E TAXAS;
- CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO;
- ABERTURA DE EMPRESA VIA JUCIS/RS;
- PORTAL DO EMPREENDEDOR DO MEI;
- NOTA FISCAL;
- PPCI DOS BOMBEIROS;
- MEIO AMBIENTE – SQA;
- EDIFICAPEL;
- VIGILÂNCIA SANITÁRIA;
- SEBRAE;
- SANEP;
- LEGISLAÇÃO;

Escritório Regional da Junta Comercial, Industrial
e Serviços do Rio Grande do Sul
O Escritório Regional da JUCIS veio a compor a Sala do Empreendedor
em continuidade ao projeto do Banco de Serviços voltado a união dos
serviços prestados aos empreendedores. Escritório que está passando
através da JUCIS uma nova fase que é a digitalização dos processos e
a informatização dos mesmos, pois para isto estamos capacitando nossos servidores.

ESCRITÓRIO DO MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL
O Microempreededor Individual foi criado para
que os trabalhadores informais estejam dentro
da legalidade através de uma ação do SEBRAE
e hoje delegado através de convênio ao município. Na Sala do Empreendedor o espaço do MEI
faz toda a operação para o microempreendedor.

MICROCRÉDITO
Este espaço hoje atua como facilitador de ações
de crédito que está em analise para formalização
do uma das empresas do ramo interessadas, pois
vale ressaltar que foi ofertado as instituições financeiras públicas o espaço sendo que não houve interesse por parte delas na operação.

EVENTOS
Capacitação do Sistema das Notas - SI NCOTECPEL
Capacitação da equi pe da Sala do Empreendedor
para Nota Legal
In augur ação da Sal a do Empreendedor
Fórum Muni ci pal de Desburocr atização SI NCOTECPEL
Seminário da JUCIS/RS e Sebrae - SINCOTECPEL

MATERIAL INSTITUCIONAL
Foi desenvolvido material institucional para o site da Sala do Empreendedor
e sobre a Nota Legal Pelotense

COMPARATIVO 2017/2018

CONSELHOS
CONSELHOS SECRETARIADOS PELA SDET:
• COMDEST: Conselho Municipal do Desenvolvimento Sustentável
e Trabalho;
• COMTUR: Conselho Municipal de Turismo;
• COMICRO: Comitê Gestor da Lei Geral Municipal da Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte e do Empreendedor Individual;
• CMCT: Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia;
CONSELHOS QUE FAZEMOS PARTE:
• CONPLAD: Conselho do Plano Diretor;
• COMPAM: Conselho Municipal de Proteção Ambiental;
• CONSSEDI: Conselho Superior Socioeconômico de Desenvolvimento
e Inovação;
• COMDER: Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural;
• COMUPA: Comitê Municipal de Proteção Ambiental;
• CGPCD: Comitê Gestor da Pessoa com Deficiência;

