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1.

Abertura e boas vindas

2.

Contextualizção

3.

Relato dos gargalos das lideraças locais da economia criativa

4.

O Projeto Sebrae (2020/2023) para a Economia Criativa

5.

Alinhamento institucional para execução das ações planejadas

6.

Palavra livre e encerramento

Local:

Sebrae

CONSIDERAÇÕES | DECISÕES
Assunto
Abertura

Descrição
O coordenador da Câmara Técnica fez abertura, agradeceu a apresentação de todos, em especial a presença do
Diretor Presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Sérgio de Carvalho.

Responsável
Marcos Clay
Jorge Tomás

O Coordenaro do Fórum Sr. Jorge Tomás deu as boas vindas, agradeceu a participação, e o entusiasmo de todos.
Contextualização

Osmar, fez a contextualização, e em seguida fez a apresentação do Raul Torrido, do IMC, que fará uma
apresentação do SISA;

Raul Torrico, iniciou falando um pouco sobre o que é o SISA: O SISA – Sistema de Incentivos aos Serviços
Ambientais, é um programa criado pelo comitê científico mundial, possuindo 07 serviços ambientais:
Incentivos a Serviços Ambientais do Carbono – em execução desde 2013, Conservação da Beleza Cênica
Natural, Conservação da Sociobiodiversidade, Conservação das Águas e dos Serviços Hídricos, Regulação do
Clima, Valorização Cultural e do Conhecimento Tradicional Ecossistêmico e Conservação e o Melhoramento
do Solo. Esses programas juntos, colaboram para a redução dos índices de desmatamento e queimadas no
Acre; a conservação de florestas e o manejo sustentável – abrindo caminho para vantagens ambientais e
sociais que beneficiam a população acreana, especialmente a que mora na floresta. No Acre, o único que
está rodando é o ISA Carbono, onde os bancos interncaionais o apoiam. O programa REM apoia o ISA

Osmar Vicentin
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Carbono.
O consultor, Rodrigo Lino, complementou a apresentação do Raul, falando da importância e das
oportunidade dentro do SISA.

O Projeto Sebrae
(2020/2023) para a
Economia Criativa

Relato dos gargalos
das lideraças locais
da economia
criativa
Alinhamento
institucional para
execução das ações
planejadas
Palavra livre e
encerramento

Marcos Clay, fez uma apresentação sobre o Investe Turismo, projeto do Sebrae que atenderá o município
de Rio Branco, tendo como público alvo:
 10 Pontenciais Empresários
 35 Microempresas
 10 Empreseas de pequeno porte
O projeto tem como objetivo promover a transformação do destino de Rio Branco, por meio da
convergência de investimentos públicos e privados, gerando possibilidades de surgimento de novos
pequenos negócios e fortalecimento das micro e prequenas empresas existente, por meio da orientação de
acesso ao crédito, estímulo da competiividade e inovação, promoção do destino com o foco no aumento do
fluxo turístico nacional, geração de emprego, renda, inclusão social e aumento da receita. Será uma
parceria entre SEBRAE, MTUR E EMBRATUR.
Diretor Presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Sérgio de Carvalho, falou sobre a constituição de indicadores
reais de informalidade, calendário cultural do município, Lei de incentivos à cultura 2.308/10 e o Plano
Municipal de Cultura.

Criação de 2 grupos de Trabalho:
 Cultuta
 Biodiversidade
O coordenador da Câmara, agradece apresença de todos e encerra a reunião.

Todos

PROVIDÊNCIAS DA REUNIÃO
Ação
1. Próxima Pauta: Economia Criativa “Cultura como eixo estruturante”

Responsável
FEM

Prazo

Status
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2. Definir elos que não foram trabalhados

CT

3. Convidar IMC para compor a Câmara Técnica

Fórum

18/10

Em andamento

4. Convidar FGB para compor a Câmara Técnica

Fórum

18/1

Em andamento

5. Próxima reunião

Fórum

11/10

6. Criação do GT da Cultura

CT

7. Criação do GT da Biodiversidade

CT

Em andamento

