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Essa semana, foi aprovada por unanimidade, na Câmara de Vereadores, a Lei que institui

a Semana Binacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Sant'Ana do Livramento, de

autoria do vereador Rafael de Castro (PSB).

Segundo o proponente da lei, a Semana Binacional de Inovação ocorrerá anualmente,

nos dias que atravessam o 30 de julho, pois a data rememora a assinatura do Pacto pela

Inovação na Fronteira, que ocorreu no ano anterior. "O Pacto Binacional pela Inovação

reuniu, no dia 30 de julho de 2021, diversos atores públicos e privados das cidades de

Rivera UY e Sant'Ana do Livramento BR para firmar um compromisso pela promoção de

ações, para consolidar a cultura da inovação e do empreendedorismo na fronteira, criando

oficialmente o Ecossistema Binacional de Inovação Área B. Estiveram presentes mais de

50 atores, entre os quais as autoridades máximas de Santana e Rivera (prefeita e

intendente), vereadores e edis, SEBRAE, representantes das universidades IFSUL,

UNIPAMPA, UERGS, UTEC, UTU, entre outras, ACIR e ACIL, empresários e membros da

sociedade civil organizada. A criação da Lei é um compromisso que assumimos com o

grupo, que inclusive já está organizando a Semana Binacional de Inovação deste ano",

explicou o parlamentar.

Além de aludir à celebração do Pacto, o vereador, que é bacharel em Relações

Internacionais, justificou a data do 30 de julho também em função do aniversário do

Memorando de Entendimento para Cooperação Científica, Tecnológica, Acadêmica e de

Inovação, assinado na cidade de Livramento em 2010, pelas autoridades máximas de

ambos os países à época: os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e José Mujica. "O

memorando ampliou a cooperação entre os dois países nas referidas áreas, colaborando

para a aproximação das universidades presentes no território, que mais adiante

consolidaram a primeira formação binacional de ensino superior da região, com a criação

de diversos cursos binacionais pela parceria entre IFSUL, UTU e UTEC e emissão de

diplomas binacionais. A região também tem se consolidado como polo universitário e está

confirmada pelas autoridades de Rivera a construção de um polo tecnológico na

localidade dentro dos próximos anos. Tais ações e aproximações confirmam o
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entendimento dos atores da região de que o caminho para a construção de cidades

inteligentes e sustentáveis, e para o desenvolvimento de uma região como um todo,

passa pela promoção da Ciência, Tecnologia e Inovação, afirmou Rafael."

A Lei pretende fortalecer a iniciativa do Ecossistema Binacional de Inovação AREA B,

criando o rito anual da Semana Binacional da Ciência, Tecnologia e Inovação no intuito de

colaborar com a promoção da temática em ambas as cidades, envolvendo a comunidade

fronteiriça e, especialmente, os estudantes desde os níveis iniciais de ensino, para

despertar o interesse e engaja-los em áreas de desenvolvimento científico, tecnológico,

da inovação e do empreendedorismo, que certamente se desdobrarão em impactos ao

desenvolvimento socioeconômica da região, a curto, médio e longo prazo. " É uma forma

consistente de promover a cultura da inovação e do empreendedorismo na fronteira e de

colher frutos de desenvolvimento para nossa área binacional ao longo dos próximos anos,

deixando como um legado para as próximas gerações", concluiu.


