CONVITE

UP Digital 2020 inicia inscrições gratuitas para evento entre 16 e 20
de novembro
Evento digital com palestras e workshops tem inscrições gratuitas e quer fortalecer o
empreendedorismo e inovação na Zona Sul

A edição digital 2020 do UP Unindo Perspectivas foi lançada oficialmente na manhã
desta quinta-feira, 29. O lançamento aconteceu online, reunindo autoridades como o
Secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado, Luís Lamb, o Presidente da
Câmara de Comércio da Cidade do Rio Grande, Paulo Bertinetti, a Representante da
Educação Empreendedora, Ildamara Silveira, o Diretor Superintendente do Sebrae,
André Godoy, o Secretário Municipal de Desenvolvimento, Inovação, Emprego e
Renda, Cláudio Dutra, e o vice-reitor da FURG, Danilo Giroldo. A organização do UP
Digital 2020 apresentou toda a programação e o novo formato do evento, que em 2019
havia explorado o centro histórico da cidade.
Para esse ano, o foco do conteúdo será na transformação digital, habilidades
interpessoais, empreendedorismo e networking. No lançamento foram apresentadas
as temáticas das palestras e workshops, além do Painel Mercopar, que abordará a
temática “Inovar para Empreender: Como criar a indústria do futuro com tecnologia e
criatividade”. Aléssio Almada, da comissão organizadora do UP, agradeceu todos os
apoiadores do evento, em especial a FURG. “A instituição vai além das suas fronteiras
para estimular a inovação, e todos os parceiros e apoiadores são igualmente
fundamentais”, declarou.
O Secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado, Luís Lamb, destacou que é
fundamental aumentar a agilidade no processo de inovação. "Precisamos criar
oportunidades, valor e riqueza no país para que as pessoas tenham uma qualidade de
vida melhor", afirmou, ao elogiar a iniciativa do evento. Já o Secretário Municipal de
Desenvolvimento, Inovação, Emprego e Renda, Cláudio Dutra, que representou o
prefeito Alexandre Lindenmeyer, também salientou a importância da inovação
articulada às instituições acadêmicas, poder público e empresários.
A Representante da Educação Empreendedora, Ildamara Silveira, relembrou o
sucesso da edição de 2019 e que a segunda edição comprova que todos acreditam no
projeto, assim como o vice-reitor da FURG, Danilo Giroldo. "Um evento que fala de
união e perspectivas é tudo o que precisamos para superar o momento atual",
declarou.
Para o Diretor Superintendente do Sebrae, André Godoy, o tema do UP Digital 2020 é
fundamental: soft skills. Segundo ele, o futuro do trabalho depende da preparação dos
profissionais para além das habilidades técnicas. O Presidente da Câmara de
Comércio da Cidade do Rio Grande, Paulo Bertinetti, parabenizou a organização e
desejou sucesso ao UP Digital 2020.

Os palestrantes também foram apresentados, incluindo Lisiane Lemos, gaúcha e
Executiva do Google, que foi eleita pela Forbes como uma das jovens com menos de
30 anos que fazem a diferença no Brasil, Maurício Benvenutti, sócio da StartSe e que
participou da construção da XP, e Daniel Ely, CTO do Grupo Randon e Presidente
Conselho de Inovação e Tecnologia da FIERGS, que será um dos painelistas do dia
18. Entre os workshops estará a experiência de profissionais como Sabrina Thomazi,
Jornalista e Idealizadora do Podcast Âncora de Carreira, e Gustavo Borba,
pesquisador da UNISINOS na área de design e inovação na educação.
As inscrições para o Up Digital 2020 são gratuitas e já estão abertas através do link
http://eventoup.com.br/. Também é possível se inscrever individualmente em cada
workshop.
A Comissão Organizadora do evento é formada por Aléssio Almada, Artur Gibbon,
Ildamara Silveira, Fabrício Burkert, Ciro Vives e Rafael Sá. O Up Digital 2020 é uma
realização da FURG, Câmara de Comércio da Cidade do Rio Grande, Sebrae e
Educação Empreendedora. O evento tem Patrocínio Plus da Ótica Estima e apoio da
Anhanguera Rio Grande, ACI São Lourenço e Sesc.
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