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ACONTECE

Reparte é vencedora do Prêmio Ozires Silva
Associada à Anprotec, a Reparte deu
exemplo ao país de como as
incubadoras de empresas podem
contribuir para promover o
desenvolvimento socioeconômico em
regiões de baixo índice de
desenvolvimento humano.
A Rede Paranaense de Incubadoras de
Empresas e Parques Tecnológicos
(Reparte) recebeu, no último dia 14, o
Prêmio Ozires Silva de
Empreendedorismo, na categoria Novos Empreendedores.
A Rede participou da disputa com a apresentação de um projeto piloto de ações
empreendedoras na região do Vale do Ribeira, que teve como objetivo promover a
cultura empreendedora em cidades com baixo índice de desenvolvimento humano
(IDH), no estado do Paraná.
Silvestre Labiak, um dos autores do projeto e presidente da Reparte na época,
conta que a iniciativa nasceu a partir da identificação da ausência de ações
empreendedoras nas cidades de Adrianópolis, Cerro Azul e Tunas do Paraná. “Nós
procuramos fazer uma intervenção empreendedora, por meio de incubação a
distância, para identificar potenciais empreendedores e possíveis cooperativas que
pudessem surgir na região. Por meio de um trabalho de parceria entre gestores de
incubadoras e três prefeituras, pudemos desenvolver ações de educação
empreendedora, capacitação técnica e análise de mercado, com resultados
positivos para a população dessas regiões”, explica Labiak.
Para Márcio Jacometti, presidente da Reparte, a conquista de um Prêmio desta
magnitude, além de ser um reconhecimento à atuação da Rede no apoio às
incubadoras e parques do Paraná, retrata também o papel socioeconômico das
incubadoras de empresas. "A conquista deste prêmio reconhece e ressalta a
importância de projetos que as Redes podem promover para estimular a
realização de ações empreendedoras em regiões com baixo índice de
desenvolvimento humano. Por isso, a Reparte pretende dar continuidade e replicar
projetos desta natureza mediante parcerias e incentivar outras associações a
seguirem o exemplo", afirma Jacometti.
Promovido pelo ISAE/FGV, em parceria com a RPC e o Sebrae no Paraná, o Prêmio
contou com a presença do próprio Ozires Silva, que discursou brevemente e foi
aplaudido diversas vezes pelos convidados. "Dr. Ozires é um exemplo. O Brasil
precisa de muitos outros ‘Ozires’, por isso é nossa obrigação fomentar a cultura
empreendedora que leve em conta a sustentabilidade. Afinal, não existe
empreendedorismo se a iniciativa não for sustentável", declara Norman de Arruda
Filho, superintendente do ISAE/FGV.
Além do exministro e do superintendente do ISAE/FGV estiveram presentes o
diretorsuperintendente do Sebrae/PR, Allan Marcelo de Campos Costa, da gerente
geral da central RPC de Marketing, Milena Seabra, do reitor da Universidade Positivo,
Oriovisto Guimarães e do diretor corporativo de marketing do Grupo Positivo, Rogério
Mainardes.
História
O Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo está em sua segunda edição. Neste ano,
o concurso teve como tema principal "Empreendedorismo e Sustentabilidade", e
procurou reconhecer iniciativas inovadoras que se preocupassem com questões
ambientais e sociais. Para saber mais sobre o Prêmio e os Projetos vencedores
acesse www.fgvpr.br/premio
Ganhadores do Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo:
Empreendedor Público
1º Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  "Ecopostal"
2º Petrobras  "Reabilitação de Áreas na Mineração do Xisto"
3º Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires  "Implantação da
Gerência de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência"
Empreendedor Sustentável
1º Bicarbras  Briquetagem e Carbonização do Brasil  "Fabricação Limpa de Carvão

1º Bicarbras  Briquetagem e Carbonização do Brasil  "Fabricação Limpa de Carvão
Vegetal"
2º Holcim Brasil  "Programa Ortópolis"
3º Fundação Educacional Itaqui  "Borda Viva" e Instituto Bom Aluno do Brasil 
"Programa Bom Aluno" (empate)
Novos Empreendedores
Reparte (Rede Paranaense de Incubadoras e Parques Tecnológicos)  "Projeto Piloto
de Ações Empreendedoras na Região do Vale do Ribeira"; e 1º Biomec  "Bombas de
Vácuo e Compressores de Ar Ambientalmente Corretos".
2º Hi Technologies  "Hi Technologies: Tecnologia, Inovação e Humanização"
3º BioSmart  "BioFeed  Monitoramento de Movimentos Humanos"

(Legenda foto  da esquerda para direita: Alan Marcelo de Campos, Márcio Jacometti, Silvestre
Labiak, Kazushige Asanome e Ozires Silva).
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