
1ª ERRATA AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 01/2020 

 
Do Concurso Cultural 

Programa Natureza Empreendedora 

 

1- No Edital onde se lê: 

6.6. A divulgação do resultado da premiação será realizada no mesmo dia que os pitches 

forem apresentados para a banca avaliadora. Durante o evento, serão divulgados os 

ganhadores e posteriormente no site do SEBRAE/PR e/ou FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO. 
 

Leia-se: 

6.6. A apresentação dos pitches será realizada no dia 02.12.2020, momento em que estarão 

presentes os empreendedores, as equipes do SEBRAE/PR e da FUNDAÇÃO GRUPO 

BOTICÁRIO e banca avaliadora selecionada. A divulgação do resultado será no dia 

08.12.2020, em um evento aberto e transmitido pelo youtube do SEBRAE/PR, o qual será, 

posteriormente, divulgado na página do Programa Natureza Empreendedora no site do 

SEBRAE/PR. 

 

2 – No Edital onde se lê: 

5.8. Caso os representantes dos negócios faltem às consultorias e oficinas duas vezes, o 

negócio estará desclassificado, conforme item 3.8. 
 

Leia-se: 

5.8. Caso os representantes dos negócios faltem às oficinas (uma oficina é equivalente a 

um encontro de 2h) mais de quatro vezes (20% das oficinas disponibilizadas), o negócio 

estará desclassificado. 

 

3 – No Edital onde se lê: 

3.1. Os Participantes que pretendem inscrever os seus negócios precisam estar sediados nos 

municípios que integram a Grande Reserva Mata Atlântica no estado do Paraná, quais 

sejam: Adrianópolis, Antonina, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Guaraqueçaba, 

Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá, Piraquara, Pontal do Paraná, Quatro Barras, 

São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná. 
 

Leia-se: 

3.1. Os Participantes que pretendem inscrever os seus negócios precisam estar sediados no 

Paraná e impactarem diretamente os municípios paranaenses que integram a Grande 

Reserva Mata Atlântica no estado do Paraná, quais sejam: Adrianópolis, Antonina, Bocaiúva 

do Sul, Campina Grande do Sul, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá, 



Piraquara, Pontal do Paraná, Quatro Barras, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas do 

Paraná. 

 

 

 

 


