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Cultura leva atividades da Incubadora Paraná Criativo para
Ponta Grossa
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A Incubadora Paraná Criativo da Secretaria de Estado da Cultura promoveu nesta quinta-feira (23),
em Ponta Grossa, o V Encontro de Economia Criativa do Paraná. O evento é promovido em
diferentes regiões do Estado com o objetivo fomentar o empreendedorismo criativo como uma nova
forma de desenvolvimen

O secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani, acredita que a criatividade hoje é fundamental
para o desenvolvimento de tendências e negócios. “O mundo vive uma transformação muito grande
e a gente tem que acompanhar esse processo. A Incubadora Paraná Criativo vem exatamente
dentro desse contexto, de fomentar o trabalho criativo, porque a saída para que esses novos
profissionais tenham espaço dentro da comunidade é buscar outra forma de atuação”, conta.

Os Encontros de Economia Criativa trazem sempre especialistas capacitados para falar sobre a
realidade do País, além de promover bate-papos com profissionais da cidade que já trabalham com
os conceitos de cultura como negócio.

Uma das palestrantes em Ponta Grossa foi a especialista em economia criativa Ana Carla Fonseca,
que desmistificou a má fama da cultura como um sorvedouro de recursos. Ana defende o contrário:
a cultura como geradora de recursos.

“Se você imaginar um exemplo muito simples, como uma representação teatral, o que você precisa
para o figurino, para a ambientação, serviços de comunicação, de bilheteria, de maquiagem, é um
manancial de produtos e serviços não culturais que são demandados pelos setores culturais. Então,
você inverte a lógica de achar que a cultura sempre está com o pires na mão e começa a perceber
que, na verdade, além de tudo que a cultura já gera, ela também é uma geradora de emprego e
renda”, disse Ana Carla.

Além dos Encontros que abordam o tema da Economia Criativa de forma mais ampla, a Incubadora
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Paraná Criativo promove uma série de oficinas de capacitação direcionadas para empreendedores,
desde o auxílio na criação de um plano de negócios até formas de apresentação de ideias para
investidores, além de outros assuntos práticos para quem deseja abrir seu próprio negócio ou
melhorar a gestão de um já existente.

Em julho, já estão previstas oficinas em Ponta Grossa (dias 6, 7 e 8), Jacarezinho (13, 14 e 15),
Paranavaí (20, 21 e 22) e Umuarama (27, 28 e 29). As inscrições são gratuitas. Mais informações
em www.cultura.pr.gov.br.

INCUBADORA - A Incubadora Paraná Criativo é um programa de promoção ao desenvolvimento
sustentável a partir da Economia Criativa. É fruto de parceria entre a Secretaria de Estado da
Cultura do Paraná e o Ministério da Cultura.

Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: www.pr.gov.br (http://www.pr.gov.br) e
www.facebook.com/governopr (http://www.facebook.com/governopr)

Áudio

Confira o áudio desta notícia (http://www.aen.pr.gov.br/modules/debaser
/visualizar.php?audiovideo=1&xfid=65690&tit=Cultura-leva-atividades-da-Incubadora-Parana-Criativo-
para-Ponta-Grossa)
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