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Todos os 25 projetos inscritos para o 4º Salão de Inovação de Cachoeira do Sul foram

aprovados para serem apresentados no evento.

Organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a mostra - com visitação pública e

gratuita - será nas próximas segunda e terça-feira, no salão do Colégio Barão do Rio

Branco.

A maior disputa entre projetos inovadores será na categoria Universidades, com 11

iniciativas cadastradas.

São sete da UFSM e quatro da Uergs.

No segmento Escolas Técnicas são oito projetos, enquanto no de Empresas são outros

cinco.

No segmento Escolas de Ensino Médio, somente o Colégio Totem inscreveu um trabalho,

que aborda o novo ensino médio, implementado em todo o país no começo de 2022.

O projeto vencedor em cada categoria (Universidade, Empresa, Escola Técnica e Escola

de Ensino Médio) será premiado com R$ 500,00.

Entre as ideias apresentadas estão o abastecimento de carro elétrico com energia solar,

produção de cerveja com sorgo no lugar de trigo, centeio ou cevada (produto especial

para quem é intolerante ao glúten), coletores de energia solar de baixo custo para

aquecimento de chuveiro, telas soldadas para substituição a grades e reaproveitamento

de erva-mate usada para o plantio de mudas de flores.

A comissão que aprovou a apresentação dos 25 projetos inscritos no 4º Salão de

Inovação foi formada por cinco integrantes.

INOVA CACHOEIRA

O Salão de Inovação está inserido na programação do evento Inova Cachoeira, que irá de

segunda a sexta-feira da semana que vem oferecendo uma série de palestras nas áreas

de construção civil, indústria, agronegócio, varejo e saúde.



A abertura do evento será segunda-feira, ao meio-dia, em reunião-almoço com o

secretário estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, Alsones Balestrin.

A atividade será no salão do Colégio Barão do Rio Branco, com os convites custando R$

35,00 cada, com aquisição na CDL.

O encerramento do Inova Cachoeira será na sexta-feira da semana que vem, às 10h, com

a premiação dos vencedores do 4º Salão de Inovação.

A avaliação dos trabalhos, para a escolha dos vencedores, será feita por um grupo

técnico convidado pela CDL.

O grupo que avaliou os projetos inscritos no 4º Salão de Inovação:

l Rodrigo Franco Dias, engenheiro agrônomo e

empresário

l Taciano Balardin, coordenador do curso de Sistemas

de Informação da Ulbra/Cachoeira

l Juliano Pereira, gerente de operações do Senai/

Cachoeira

l Augusto de Lima, arquiteto e urbanista

l Rodrigo Keller, editor de livros e proprietário da

Editora Gaúcha


