08/11/2021 07:21

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

05/11/2021 17:29 - Inovação e Desenvolvimento

INOVA Ribeirão 2021 têm início na
próxima terça-feira
Serão três dias de evento, com 28 painéis e
mais de 80 palestras gratuitas sobre
empreendedorismo e inovação

A 2ª edição do INOVA Ribeirão, o maior encontro de negócios em
inovação da região, terá início na próxima terça-feira, 9 de
novembro, às 9h, nos auditórios do SENAI e SENAC, na rua Capitão
Salomão, 1813, no bairro Campos Elíseos.
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De acordo com Eduardo Molina, secretário municipal de Inovação e
Desenvolvimento,

o

evento

tem

por

objetivo

disseminar

conhecimento e boas práticas e dar mais visibilidade ao setor, além
de estabelecer conexões que fortaleçam o ecossistema de inovação
e empreendedorismo.
O primeiro dia de evento, que acontecerá de forma híbrida
(presencial e on-line), conta com uma programação intensa de
palestras e debates sobre inovação nos segmentos de governo,
indústria, e-commerce, prática Agile, entre outros.
O INOVA segue na quarta-feira (10/11), a partir das 9h, com
abordagem da inovação em comércio, serviços, segurança de dados
e LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). As palestras foram
estruturadas para discutir o novo perfil do consumidor, novos
modelos de negócios, open banking, Inteligência Artificial (IA),
marketing de relacionamento, criatividade, entre outros.
Na quinta-feira (11/11), último dia de evento, o público terá acesso a
palestras sobre criação de startups, automação, sensores e
tecnologias para agro, inteligência artificial e biotecnologia, futuro
da saúde a partir de terapias celulares e gênicas, futuro dos
alimentos, vacinas, biomedicamentos e à Arena Startup, com
apresentação

de

pitchs

por

empreendedores

da

Região

Metropolitana de Ribeirão Preto.
“Para este ano podemos esperar um evento bem estruturado, com
grandes nomes, diversas palestras, combinando atrações de nível
nacional

com

grandes

referências

em

inovação

e

empreendedorismo”, afirma Dalton Siqueira Pitta Marques, gerente
de Desenvolvimento Econômico do Supera Parque.
O INOVA Ribeirão 2021 é uma realização da Secretaria Municipal de
Inovação e Desenvolvimento de Ribeirão Preto, em parceria com
Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto (ACIRP), Agência
USP de Inovação (AUSPIN), Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo (CIESP), Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo
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(FATEC), INOVAJab Unesp/Jaboticabal, Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Senac, Senai, Sindicato do
Comércio Varejista de Ribeirão Preto (Sincovarp), Câmara dos
Dirigentes Lojistas (CDL Ribeirão) e SUPERA Parque de Inovação e
Tecnologia.
“O INOVA é uma excelente oportunidade para empresas e
instituições contatarem empresários com interesse em inovar e
promover

uma

troca

de

experiências

com

pesquisadores,

empreendedores e provedores de serviços tecnológicos”, comenta
Dorival Balbino, presidente da ACIRP.
Empresas e Instituições
Para esta edição do INOVA Ribeirão, estão confirmadas as seguintes
empresas e instituições: SalesForce; iFood; Jacto; São Martinho; 3M
do Brasil; Suzano; C6 Bank; Etus; Instituto Butantan; Fiocruz;
Accenture; Softplan; FINEP; CNPQ; Secretaria de Desenvolvimento
Estado; Kroton; Bild & Vitta; Phelcom; Siemens; Liga Ventures; SENAI;
Porto Digital/Recife; Distrito de Inovação; @22 Barcelona/Espanha;
ACIRP; Supera Parque; Marco Poli; VOA-SP; BLB Ventures; Grude.me;
FMRP/USP; 100 FOODS; Superbom Alimentos; Iiumi; SENAC; Easy
Carros; Avenida Acessórios; JET E-commerce;

Segredo Lacrado;

ABComm; Quanto; Libra Crédito; Netdeep; CIESP; TOTVS; Zapad;
G10 Favelas; ADE SAMPA; BRLink; Sienge Go!; Guide121; Prefeitura
de Ribeirão Preto; BairesDev; Fundação Dom Cabral; CIESP; OAB;
Absurda; Poli/USP; EESC/USP; SKA Automação; Instituto Senai de
Inovação; Vetra; Sequor; Advantech Brasil; Mr. Turing; ComEcomm;
Irroba E-commerce; Alright; Dinamize; Adsrock; Alright; Super
Estágios; A Liga Digital; KFit Nutrition; Tudo House /Tudo Gás;
Prefeitura de São Paulo; Bright Cities; ArqAtualiza; ANDUS; Sequor;
YASKAWA; Agile Practice Center; WK Soluções; MURR.
Protocolos sanitários
Com público estimado em 1,2 mil pessoas, o INOVA Ribeirão 2021
faz parte da programação de retomada de eventos na cidade e
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seguirá as normas do Decreto Municipal n°239, de 28 de outubro de
2021.
Para o acesso, os participantes cadastrados deverão portar
documento de identidade com foto, máscara e comprovante de
vacinação contra Covid-19 (esquema vacinal completo de duas
doses ou dose única).
No caso de pessoas que não se imunizaram ou ainda não
receberam a segunda dose, será exigido teste negativo para Covid19 do tipo PCR realizado até 48 horas antes do evento.
Nos locais das atividades será disponibilizado álcool em gel e
realizada a aferição de temperatura. Os auditórios estarão com
acentos demarcados de modo a manter o distanciamento entre os
presentes. O uso de máscara será obrigatório em todos os recintos.
Serviço:
INOVA Ribeirão 2021
Data: De 9 a 11 de novembro
Horário: a partir das 9h
Local: Auditórios do SENAI e SENAC (Rua Capitão Salomão, n° 1813,
Campos Elíseos) - evento híbrido (presencial e on-line)
Inscrições: podem ser feitas até pouco antes do início do evento
pelo site oficial www.inova.org.br ou pelo Sympla, nos links:
9/11 - https://bityli.com/CPltY3
10/11 - https://bityli.com/w5nW8t
11/11 - https://bityli.com/3N6IXq
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