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PrefeitoLEONALDO PARANHOSVice PrefeitoJORGE LANGEJORGE LANGEPresidente da FundetecALCIONE GOMES



�Organização da equipe e realização de organograma e distribuição de funções;organograma e distribuição de funções;
�Apresentação das ações da Fundetecpara o Conselho Deliberativo conformeprevisto em estatuto;previsto em estatuto;



�Capacitação de alguns servidores emTransferências Voluntárias do TCE;
�Levantamento de Patrimonio;
�Publicação da Portaria de nomeação dosmembros da Comissão de avaliação dositens patrimoniveis, bem como normativas;itens patrimoniveis, bem como normativas;
�Análises das aplicações financeiras;



�Reuniões com Conselho Curador;
�Certidões e prestações de contas em dia�Certidões e prestações de contas em diacom o TCE;
�Equilíbrio financeiro-orçamentário paraplanejamento das despesas bem comoplanejamento das despesas bem comopedidos mensais de repasses de verba;



� Ações para contenção de despesas;
�Reuniões e treinamentos com os servidores, para uso�Reuniões e treinamentos com os servidores, para usodos materiais de expediente e limpeza de forma racional.
�Convênio com a PIC para uso de detentos com bomcomportamento para serviços de manutenção e limpeza.
�Revisão de todos os processos licitatórios�Revisão de todos os processos licitatórios(modalidades), objetivando a contratação de novasempresas para execução dos serviços, minimizandoa terceirização;



�Adoção da prática de solcitar o 4º orçamentopara garantir valores mais baixos na formataçãodos editais de licitação.dos editais de licitação.
�Negociação com fornecedores para redução doscustos de manutenção em veículos.



�Recuperação do veículo da frota: Ford CourierANTES DEPOISANTESMotor fundido, semmanutenção/paradodesde 08/2015. DEPOISOrçamento renegociadoe redução de R$ 3.223,00 no valor.



�Cancelamento do processo de Contrataçãode Empresa Especializada em Serviços deJardinagem, por divergências no edital e pelovalor inicial considerado muito elevado pelaprestação do serviço, sendo deR$237.810,00.
�Valor anterior de R$ 94.000,00



� Sensibilização de produtores e parceiros para expansãoda Rede Biofort;da Rede Biofort;



� Implantação de vitrine experimental de alimentosbiofortificados; DEPOISANTESSem manutenção, semdelimitação dos espaços. DEPOISReorganizado, delimitado e com placas de nomenclaturadas cultivares.



�Implantação do campo experimental dacultura da Olivicultura com 600 mudas;ANTESAdquiridas em 2016. DEPOIS
�Feito mapeamento do terreno com GPS;
�Instalado protetores contra formigas;Adquiridas em 2016.Por 06 meses semplantio. �Instalado protetores contra formigas;
�Instalado estacas;



�Implantação de culturas oleagenosas comocártamo, girassol e canola para pesquisascártamo, girassol e canola para pesquisassobre culturas energéticas em parceria comCentro de Desenvolvimento de CulturasEnergéticas – CDTER - Unioeste; Flôr de Cártamo



�Instalação da Usina de Biodiesel – CDTER;



� Pesquisas Inovadoras – CDTER;



�Aquisição de um trator novo para suporte naárea agrícola;



�Envio de projetos para o CNPq:• Criação de Núcleo de Estudo emAgroecologia e Produção Orgânica (NEA)R$ 119.644,20;• Projeto Território Cidadão R$ 1.000.000,00;



�Doação realizada pela Receita Federal deuma Colheitadeira no valor de R$ 70.000,00para práticas da Agrotec;para práticas da Agrotec;



�Reforma e manutenção das instalações da
GUARITA AGROTEC

�Reforma e manutenção das instalações daAgrotec;ANTES DEPOIS



ANTES DEPOISGUARITA AGROTEC



ANTES DEPOISGUARITA AGROTEC



Espaço Iguaçu
� Dormitório na Agrotec, foi revitalizado compintura nova, troca de portas, fechaduras,revisão da parte elétrica e conserto do forro.ANTES DEPOIS



Espaço Iguaçu
� Dormitório na Agrotec, foi revitalizado compintura nova, troca de portas, fechaduras,revisão da parte elétrica e conserto do forro.ANTES DEPOIS



Espaço Paraná
� Dormitório na Agrotec, foi revitalizado com:
� Pintura nova;
� Conserto do deck;ANTES DEPOIS� Conserto do deck;



Espaço Paraná
� Substituição de telhas;
� Conserto da estrutura do telhado;
� Conserto do beral em PVC;ANTES DEPOIS� Conserto do beral em PVC;



ANTES DEPOIS
Espaço Paraná

� Conserto da parede do quarto;
� Conserto de móveis;ANTES DEPOIS



Espaço Iguaçu



� Pavers descartados, foram separados e serãoutilizados em calçamento da Agrotec.



Ônibus da Fundetec
� Ônibus doado pela Receita Federal para aFundetec e agora repassado para aCETTRANS fazer treinamento de segurançano aeroporto de Cascavel;no aeroporto de Cascavel;



� Instalação de 50 caixas de abelha na área demata da Fundetec
� Desenvolvimento de produtos a base de mel,

Parceria com CoofamelMarechal Candido Rondon
� Desenvolvimento de produtos a base de mel,(própolis, hidromel).
� Fomento da atividade na região 150 produtoresprospectados.



Viveiro de Plantas
� Em estado de abandono e em condições precárias – orçamento eprevisão de reforma para produção de mudas para o ProjetoAgricultura Urbana.
� Projeto Horta Educacional – Educação agrícola na prática em� Projeto Horta Educacional – Educação agrícola na prática emparceria com a SEMED.
� Projeto APAE agrícola – parceria com alunos da APAE paraatividades agrícolas.
� Projeto Construa Cidadão – participação social na formaçãoprofissional



Grameira
� Em estado de abandono - agora recuperada paraatendimento de projetos do município – (Projeto TerritórioCidadão - Cascavel Velho e UPS (Jdim Universitário)Cidadão - Cascavel Velho e UPS (Jdim Universitário)
� Potencial para fornecimento de demais secretarias.ANTES DEPOIS



� Formalização do Convênio com Unioeste paradesenvolvimento e caracterização das culturasbiofortificadas;
Unioeste



Cursos de ConservasIncentivo à agroindustrialização



CursosIncentivo à agroindustrialização217 Pessoas Capacitadas até agora217 Pessoas Capacitadas até agora• 47 pessoas:  Inseminação artificial;• 10 pessoas: Trabalhador na administração de empresas agrossilvipastoris;• 15 pessoas: Conservas de alimentos;• 15 pessoas: Workshop de pizzas (parceria com o Senac);• 15 pessoas:  Culinária Básica em milho;• 15 pessoas: Culinária Básica em mandioca;• 15 pessoas: Culinária Básica em mandioca;• 15 pessoas: Manejo e ordenha de bovinos;• 15 pessoas: Olericultura;• 05 pessoas: Culinária Básica a base de leite (Senar);• 25 pessoas: Derivados lácteos (bolsista da Fundetec);



Locações e eventos
Data Fatura Locador/Evento VALOR Quantidade1º/02/2017 01 a 30 Show Rural 2017, valores diferenciados, sem café da manhã. R$ 8.900,00 123 diárias

20/01/2017 201701 Kuhn Montana Indústria de Máquinas S/A R$ 3.640,00 70 pessoas20/01/2017 201701 Kuhn Montana Indústria de Máquinas S/A R$ 3.640,00
20/01/2017 201702 Tecnoinox R$ 3.640,00 74 Pessoas10/02/2017 201703 Show Rural 2017, valores diferenciados, sem café da manhã R$ 6.830,00 96 diárias
20/03/2017 201705 Comunidade Evangélica de Cascavel – CEC R$ 6.500,00 150 pessoas21/03/2017 Daniela Tatiane Ribeiro R$ 30,00 2 Refeições21/03/2017 Capacitação Técnica sobre Alimentos Biofortificados 00 120 pessoas
22/03/2017 201708 Cursos Técnicos Profissionalizantes Rurais Ltda.- CALPEC R$ 3.840,00 17 alunos;

08/04/2017 Fest. Latino-Americano de Instalação de Software Livre (FLISoL) 350 participante
24/04/2017 201709 Milton Gonçalves de Oliveira R$ 160,0026 de abril Federação Espírita do Paraná/ 10ª URE R$ 4.500,00 100 pessoas.Total R$ 38.040,00   1.102 Pessoas



� Capacitação de motoristas em parceria com aCettrans em direção defensiva;Cettrans em direção defensiva;



� Procedimentos de implantação do Inmetro para� Procedimentos de implantação do Inmetro paraprestação de servicos nas análises Físico-químicas eMicrobiologia;



� Realização de análises das fontes e piscinas do� Realização de análises das fontes e piscinas doMunicípio para verificação da qualidade daágua;



�Prestação de serviços para análise de água para osmunicípios: Laranjeiras do Sul, Virmond e Rio Bonito domunicípios: Laranjeiras do Sul, Virmond e Rio Bonito doIguaçu;
�Procedimentos de implantação do Inmettro para prestação deservicos nas análises fisico quimicas e microbiologia;
�Formalização de Termo de Cooperação:

*UTFPR – Toledo e Campo Mourão para análises de

alimentos;alimentos;

*UFFS – Laranjeira do Sul para análises de alimentos;

* IFPR – Cascavel para análises de controle de água;

* Senac – Treinamento Agrotec pães finos 80h;



� Alteração e lançamento do edital de Pré-Incubação eIncubação para novas empresas com perfil inovador eIncubação para novas empresas com perfil inovador etecnológico;



� Novo material simplificado de divulgação de processo de incubação
� Treinamento ao funcionários do Empresa Fácil – Programado
� Instalação de Tv com vídeo de difusão do processo de incubação na� Instalação de Tv com vídeo de difusão do processo de incubação naPrefeitura Municipal (Empresa Fácil) - Programado
� Reuniões em universidades
� Parecerias com Sebrae / Unioeste / Unipar / Acic



� Formalização do edital para recepção deempresas para se instalar no Condominioempresas para se instalar no CondominioEmpresarial;
� Visitas técnicas de secretaries de Indústria eComércio para conhecimento da metodologia degestão da incubadora:
� Palotina,
� Campo Mourão
� Umuarama;



Sensibilização sobre Incubadora 450 alunos - Unioeste



� Empresas já Incubadas: Startups Base Inovadora Startups • EEmóvel• Clube dos FormandosBase Inovadora• C”Victa• Conceito Contabilidade• Sachar• Natubras• Qualitest• Phitossani• Apivel• Apivel• Cooplaf



� Empresas em processo de Incubação:Base InovadoraBase Inovadora• Prevtec Microbia do Brasil• Vacci-Vet do Brasil• L. L. Casarolli Lopes Análises• Zapoli• Agregare• Cooperativa de Produtores orgânicos• Coofamel• Coofamel• Boreal• Gás Sistem• Agregare• Construmetal - Adubos Orgânicos



� Empresas em processo de Incubação:Startups • APP – Troca Social• APP – Troca Social• APP – Jogos Educacionais• Software de pesquisa e geração de dados voltados para experimentação agrícola.• Projeto para suinocultura para controle automatizado das condições ambientaisproporcionando a precisão necessária.• Software gerencial para clubes de futebol integrando dados da parte técnica doesporte com dados do setor administrativo de uma maneira inovadora.• IRD Pinturas - Aplicação de porcelanato liquido.• Sofware para restaurantes para controles de pedidos e gastos.• Software para conectar pessoas que estão desempregadas com pessoas queprecisam contratar serviços.precisam contratar serviços.• Software para revenda de insumos agrícola.Outros Projetos• Assentamento Olga - Projeto no empreendedorismo social.• Assentamento Valmir - Projeto para desenvolver atividades sócio econômico,desenvolvimento social, econômico e ambiental das famílias reassentadas.• Plantio de Feijão biofortificado• Plantio de produtos Orgânicos• Plantio de Cártamo



� Incubadas Fundetec;





Novos Projetos Agrotec



Horta Modelo Agricultura Orgânica - Agrotec



Estufa – AgrotecProjetos com Flores e Plantas Medicinais



Pomar – AgrotecProjetos em parceria com Cooperativa de Produtores Orgânicos



� Visita Técnica ao Parque Tecnológico Itaipu paraformalização de parcerias;



� Visita da Fundação CertiReuniões sobre Hub de serviços de Laboratórios da RegiãoParque de Agroinovação do Oeste / Projeto EmpreendedoresParque de Agroinovação do Oeste / Projeto Empreendedores



� Realização do Flisol – Festival Latinoamercano de Instalaçãode software livre;



� Organização/seleção/convite de17 palestrantes para o evento;
� Elaboração do site do eventocom mais de 400 inscrições;



� Organização do Desafio de� Organização do Desafio derobótica com 14 equipesparticipantes;� Organização de Caravanas parao evento de 5 cidades da região;



� Palestra na 3ª Semana Acadêmica de Engenharia e Tecnologia da UTFPRcâmpus Toledo, sobre as ações da Fundetec com ênfase nos projetos docâmpus Toledo, sobre as ações da Fundetec com ênfase nos projetos doLaboratório de Inovação;



� Realizada a Formação Inicial com 67 Instrutores de Informáticada rede municipal de ensino, sobre o projeto Robóticada rede municipal de ensino, sobre o projeto RobóticaEducativa;



� Realizada a Formação Inicial com 67 Instrutores de Informáticada rede municipal de ensino, sobre o projeto Robóticada rede municipal de ensino, sobre o projeto RobóticaEducativa;



� Realizada a Formação Inicial com 67 Instrutores de Informáticada rede municipal de ensino, sobre o projeto Robóticada rede municipal de ensino, sobre o projeto RobóticaEducativa;



� Criação de estrutura para transmissão ao vivo dos processoslicitatórios;licitatórios;



� Instalação e configuração do software TRACCAR em umamáquina virtual no datacenter do laboratório;
� TRACCAR - Instalação de um dispositivo rastreador no veículoda frota da Fundetec, Ford ECOSPORT, com monitoramentodurante 30 dias;

máquina virtual no datacenter do laboratório;



� Desenvolvimento dos módulos de Gerenciamento de Alimentose Gerenciamento de Receitas do software para Elaboração dee Gerenciamento de Receitas do software para Elaboração deCardápios da Merenda Escolar. Estes dois módulos já foramvalidados pelas nutricionistas da SEMED;



� Implantação do sistema IPM, com treinamento dos usuários ePortal da Transparência;Portal da Transparência;





CENTRO DE INOVAÇÃODO AGRONEGÓCIO



Uso projetado para o Parque



Setores Prioritários



CONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAIS
WWW.FUNDETEC.ORG.BRWWW.FUNDETEC.ORG.BRfundetec@fundetec.org.brfundetec@fundetec.org.br


