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18 palestras, painéis e debates nas áreas de construção civil, comércio, agronegócio e

saúde ocorrerão entre hoje e quinta-feira, na Semana da Inovação 2022, uma iniciativa da

Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) inspirada neste tipo de evento que acontece em

outras cidades gaúchas.

As atividades foram programadas em parceria com entidades empresariais, universidades

e escolas de Cachoeira do Sul.

A abertura do evento, hoje, no salão do Colégio Barão do Rio Branco, será com

reunião-almoço com o secretário estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, Alsones

Balestrin.

Ele falará sobre sua experiência para a comunidade cachoeirense com a Aliança pela

Inovação de Porto Alegre.

Os ingressos para o encontro com o secretário custam R$ 35,00 cada (incluindo o

almoço) e estão à venda na CDL.

Presidida pela empresária Élida Boeck, a CDL tem como proposta criar, por meio da

Semana de Inovação, um movimento que unirá forças de todos a segmentos da economia

para transformar a cidade em um polo de inovação, atração de investimentos e

empreendedorismo.

Dentro do evento, acontecerá o 4º Salão de Inovação, onde serão apresentados 25

projetos de universidades, escolas e empresas.

A visitação à mostra será amanhã e quarta-feira, no salão do Colégio Barão do Rio

Branco.

O acesso será gratuito e sem necessidade de agendamento.

PEMIAÇÃO

O projeto vencedor em cada categoria do 4º Salão de Inovação (Universidade, Empresa,

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



A escolha dos ganhadores caberá à uma comissão técnica de cinco integrantes

convidados pela CDL.

A divulgação do resultado e premiação ocorrerão sexta-feira, às 10h, no salão do Colégio

Barão do Rio Branco.

O evento assinalará o encerramento da Semana da Inovação.

Semana da Inovação de Cachoeira do Sul

HOJE

l Meio-dia, no salão do Colégio Barão

do Rio Branco - Abertura oficial e

reunião-almoço com Alsones Balestrin,

secretário estadual de Inovação, Ciência

e Tecnologia. Os ingressos custam

R$ 35,00 cada e estão à venda na CDL

l 18h, no auditório do Sindilojas - Painel

"Plano Diretor, etapa complementar",

com os arquiteto André Müller e

Caroline Machado, com o engenheiro

civil Maurício Anton e com o presidente

do Sindicato do Mobiliário, da Construção

Civil e Olarias (Simco) Claudio Vieira

AMANHÃ

l 19h, no salão do Colégio Barão do Rio

Branco - Palestras "Como trabalham as

fábricas inteligentes", com o empresário

Diego Basso, e "Cibersegurança", com o

professor Mauricio Rodrigues

QUARTA-FEIRA



l 9h, no Parque da Fenarroz - Painel

"Importância da irrigação na agricultura",

com o professor Ezequiel Saretta,

da UFSM/Cachoeira, palestras "Uma

visão da pesquisa sobre a irrigação

suplementar", com a professora

Zanandra Boff de Oliveira, da UFSM/

Cachoeira, e "Uma visão da assistência

técnica sobre o uso da irrigação suplementar",

com o professor Christiano

de Carvalho Lamb, e relato de sucesso

do produtor rural Carlos Sérgio Nazar

Bartmann

l 10h, no Parque da Fenarroz, Painel

"Uso de bioinsumos na agricultura",

com o professor Benjamin Dias Osório

Filho, da Uergs/Cachoeira, e palestras

"Controle biológico de pragas agrícolas:

perspectivas e novidades do setor",

com a doutora Camila Correa Vargas,

da Cofounder da Bioin Biotecnologia, e

"Produção de bioinsumos Onfarm como

ferramenta de autonomia, sustentabilidade

e rentabilidade", com Maurício

Schneider, da Cofounder & Chief Revenue

Officer (CRO) na SoluBio Tecnologias



Agrícolas

l 11h, no Parque da Fenarroz - Painel

"Utilização de drones na agricultura",

com o professor Alberto Knies, da Uergs/

Cachoeira, e palestras "Benefícios

da pulverização aérea com drones", com

o agrônomo Lucas Castilhos Flores, e

"Aplicabilidade dos drones na agricultura",

com o engenheiro florestal Rafael

Rodrigues de Lima

l 19h, no salão do Colégio Barão do

Rio Branco - Palestra: "Onde estará

meu cliente", com Rafael Guerra,

gestor de marketing e comunicação

da CDL de Porto Alegre, painel "Varejo

físico + digital - Erros e Acertos na Implementação",

com Juliana Guterres,

proprietária Loja Meia e Cia (Canoas),

e Deividi Garcia, administrador e responsável

pelo marketing, publicidade e

mídias sociais da Loja Anexo (Cachoeira

do Sul)

QUINTA-FEIRA

l Meio-dia, no restaurante Chef Edson

- Reunião-almoço com José Luiz

Bozzetto, da Federação das Indústrias



do Rio Grande do Sul (Fiergs)

l 14h, no salão do Colégio Barão do

Rio Branco - Painel sobre tendências

de carreiras inovadoras, com, Estefani

Sandmann de Deus, doutora em Gestão

de Pessoas pela Ufrgs, João Paulo

Hertzog Gonçalves, coordenador de

Inovação do Sistema Fecomércio, e Juliano

Pereira, gerente de operações do

Senai de Cachoeira do Sul

l 19h, no salão do Colégio Barão do Rio

Branco - Palestra: "Genética, medicina

preditiva e o futuro da saúde", com Daniela

Todendi, doutora em Patologia


