
SECRETÁRIO DE TRABALHO EMPREGO E RENDA PARTICIPA DA SEGUNDA EDIÇÃO DO STARTUP WEEKEND SÃO CARLOS

   

Representando o prefeito Paulo Altomani, o Secretário Municipal de Trabalho Emprego e
Renda, Antonio Ribeiro, participou da Abertura da Segunda Edição do Startup Weekend São
Carlos. O evento de tecnologia realizado pela segunda vez na sede do Instituto Inova, reuniu
jovens e empreendedores de todo o mundo.           Durante o encontro realizado entre 18 e 20
de novembro no Parque Ecotec Damha, os jovens aprenderam a criar uma empresa real,
encontrar mentor, investidor, cofundador e patrocinadores que prontos para ajudar. O grande
objetivo foi formar times, validar ideias e elaborar planos de negócios.
 
   
 
  “Nosso foco neste ‘Startup Weekend São Carlos Universitário’ foi despertar o interesse de
empreender no maior número possível de jovens. Queremos, no evento, aquele que até então
nunca havia se considerado um empreendedor e uni-lo com os outros participantes entusiastas
que respiram empreendedorismo, tendo, então, um público diverso para uma experiência ainda
mais valiosa, além disso, o evento conectou as pessoas para trabalharem juntas e irem ainda
mais longe”, disse um dos organizadores do evento, Rodrigo Riccetto.
 
   
 
  Para o Secretário Antonio Ribeiro, é muito importante o apoio que a Prefeitura de São Carlos,
através da Secretaria Municipal de Trabalho Emprego e Renda, tem dado aos Jovens, com
Projetos voltados ao Empreendedorismo. “Estas iniciativas em São Carlos, que detém os
Títulos de Capital Nacional da Tecnologia e Capital do Conhecimento, vem multiplicando as
possibilidades de emprego, pois com eventos como o Startup Weekend e outros tem objetivado
o incentivo aos jovens à colocarem em prática ideias que muitas vezes são utilizadas para
estudo, transformando-as em negócios, gerando empregos e renda” , afirmou o Secretário
Antonio Ribeiro.
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