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Em evento realizado no Palácio do Piratini na tarde desta segunda-feira, 10, o governador

do Estado, Eduardo Leite, assinou convênios com universidades, fruto de editais do

programa Avançar na Inovação. Uma das contempladas foi a Universidade de Santa Cruz

do Sul (Unisc), com três projetos.

Assinaram o convênio a vice-reitora da Unisc, Andreia Valim, o coordenador do Projeto

Living Vales Leonel Tedesco e a coordenadora do Projeto Inova Mais Vales, Chana de

Medeiros da Silva. A vice-reitora explicou que o conjunto de editais foi lançado em 2021 e

a região dos Vales se articulou com as instituições de ciências e tecnologias,

especialmente a Unisc, a Uergs e a Univates.

As propostas foram avaliadas e contempladas com recursos para a região dos Vales.

"Esses editais são bastante importantes, porque eles vêm na linha de fomentar a

inovação. A inovação como um elo para o desenvolvimento econômico das regiões, como

um caminho de integração das regiões do Vale do Rio Pardo e Taquari. Para nós é uma

satisfação muito grande assinar esses convênios, tendo convicção de que esses projetos

resultarão em melhorias para a sociedade e economia da região dos Vales", observou

Andreia.

A solenidade foi aberta pelo secretário estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, Luis

Lamb. Ele disse que o planejamento tem como intuito colocar a inovação no centro de

uma estratégia de desenvolvimento. "O Rio Grande do Sul precisa fazer esse avanço para

uma economia mais moderna, mais dinâmica", destacou. O secretário elencou

características do Avançar que, entre outros aspectos, tem o objetivo de transformar

conhecimento em desenvolvimento, valorizar as pessoas e melhorar a qualidade de vida

de todos. O programa soma R$ 112 milhões de investimento. Os projetos

Projeto "Inova + Vales: desenvolvendo o ecossistema regional de inovação"

Vinculado às ações do Programa Inova RS.
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Coordenação: Chana de Medeiros da Silva

Vigência: 18 meses.

Valor: R$ 499.145,58 a serem repassados pelo Estado; R$ 392.161,48 a título de

contrapartida da Unisc, totalizando o investimento de R$ 891.307,06. Tem contrapartida

de empresas, Uergs e Univates.

Projeto "Desenvolvimento de agentes biológicos em massa para o Manejo
Integrado de Pragas"

Vinculado às ações do Programa TechFuturo.

Coordenação: Andreas Köhler.

Vigência: 24 meses.

Valor: R$ 388.199,23, a serem repassados pelo Estado; R$ 264.659,51 a título de

contrapartida da UNISC, totalizando o investimento de R$ 652.858,74.

Projeto "Living Vales"

Vinculado às ações do Programa TEC4B

Coordenação: Leonel Pablo Tedesco

Vigência: 24 meses

Valor: R$ 988.157,44, a serem repassados pelo Estado; R$ 272.327,09 a título de

contrapartida da Unisc/Apesc e entidades

parceiras, totalizando o investimento de R$ 1.260.484,53.


