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Muitas ideias surgem 
quando menos se espera. 
Outras são frutos de muito 
esforço e dedicação para 
um projeto. Justamen-
te para dar força a estas 

ideias e fortalecer o traba-
lho dos jovens e estudan-
tes foi que instituições se 
uniram para lançar o Edi-
tal do Primeiro Concurso 
Binacional de Ideias Ino-

Atenção

a Fronteira aberta para novas ideias
Concurso teve abertura oficial na noite de ontem com a 

palestra do empreendedor e inventor Henri Suzuki
Elis Regina – elisregina@jornalaplateia.com 

empreendedor e inventor Henri Suzuki

Na verdade esta tampinha 
funciona como lacre da 
garrafa de água ou refri-
gerante e pode ser reutili-
zada como um brinquedo. 
Uma tampinha pode ser 
anexada à outra e a partir 
daí se formar estruturas e 
formas diferentes. 

Suzuki contou que uma 
empresa de engarrafa-
mento de água em Forta-
leza no Ceará foi parceira 
da ideia, fabrica e utiliza 
as tampinhas para as suas 
garrafas e assim, além de 
objeto compor o produto 

final da embalagem, ela 
também pode ser usada 
como um brinquedo. 

Além de falar da ideia e 
suas experiências da cria-
ção de projetos, Suzuki 
também palestrou sobre 
patentes e direitos, assun-
to de extrema importância 
para quem pretende não só 
contribuir para um mun-
do melhor, mas também se 
tornar um empreendedor 
e ganhar dinheiro com a 
própria invenção. 

Com o concurso serão 
premiadas as três melho-

res ideias inovadoras, com 
as seguintes premiações: 
o primeiro lugar recebe-
rá R$ 1.500,00, o segundo 
R$ 1.000,00 e o terceiro 
R$ 500,00. As empresas 
que quiserem patrocinar 
e apoiar esta ideia devem 
entrar em contato com a 
AJE Livramento através 
do e-mail: ajelivramento@
gmail.com. Mais informa-
ções nas instituições par-
ceiras, onde o aluno inte-
ressado poderá ter acesso 
ao edital de inscrição do 
Concurso. 

vadoras. 
O IFSul, campus 

Sant’Ana do Livramen-
to, por meio do represen-
tante do NIT (Núcleo de 
Inovação Tecnológica), 
em parceria com a AJE 
(Associação de Jovens 
Empreendedores) e com 
as instituições de ensino 
UTU, UERGS, UDELAR e 
UNIPAMPA, apresentam 
para a comunidade o pro-
jeto que irá transformar 
vidas e “pequenas ideias” 
em grandes projetos. 

Segundo os organiza-
dores, o concurso tem o 
objetivo estimular ideias 
inovadoras que resultem 
em desenvolvimento eco-
nômico da região nos se-
guintes setores: indústria, 
saúde, comércio, turismo, 
alimentos e agronegócio. 
Em conversa com o in-
ventor Suzuki, ele falou 
da própria experiência 
quando desenvolveu, 
com a ajuda de um ami-
go, uma “tampinha lego”. 
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