RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
ENCONTROS REGIONAIS RIO INFO
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Objetivo dos Encontros Regionais Rio Info
Os Encontros Regionais Rio Info são micro-eventos que aconteceram em cidades
Fluminenses durante os meses que antecedem o Rio Info 2018 que acontecera em
setembro no Centro de Convenções SulAmérica-RJ. Tem o objetivo de preparar os
empresários, empreendedores, startups e todos os que são interessados em TI e nos novos
caminhos, tendências e tecnologias que estão surgindo todos os dias. Os
Encontros dão continuidade ao projeto de fortalecimento da Cadeia Produtiva da
Tecnologia da Informação, através de temas de relevância tecnológica, e especial a
análise das novas fronteiras do mundo WEB. Através dos diversos encontros de negócios se
busca a aproximação das empresas e o estabelecimento de parcerias.
Relatório de Execução de cada Região

1. Rio Info Caxias – 10 e 11 julho
Descrição
Em sua 1ª edição a Rio Info Caxias promove debate do desenvolvimento da inovação na cidade e no
interior do estado do Rio de Janeiro. Caxias é uma cidade única em potencial para o desenvolvimento
científico-tecnológico e empresarial, concentrando várias universidades, faculdades e grandes
empresas. É um dos maiores municípios do país. A realização do Encontro Rio Info Caxias vem com o
propósito de integração e de articulação dos agentes produtores de conhecimento, de agentes públicos
e de empresas.

Premissas
Ser um evento aberto ao público ao público empreendedor, universitário, pesquisadores e investidores.
Ser um evento direcionado ao empreendedorismo intensivo em conhecimento.

Objetivos
Apoiar o ambiente de inovação na região.
Aproximar universidade e seus projetos ao mundo empresarial e de empreendedorismo intensivo em
conhecimento.
Ajudar no desenvolvimento de canais para a ampliação de negócios.
Aproximar empresariado da capital e do interior.
Desenvolver socialmente e economicamente o interior do estado do Rio de Janeiro.

Público
Empresários, empreendedores, empresários, profissionais, estudantes e interessados em inovação,
empreendedorismo e tecnologia.
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Data e Local
O Rio Info Caxias foi realizado nos dias 10 e 11 de Julho no Museu Ciência e Vida – Rua Aílton da
Costa, S/N – Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias.

Comitê Organizador
Marcio Campos, Programa Ciência em Movimento da TV Rede Petrópolis e TI Rio – Sindicato de
Empresas de Informática do Rio de Janeiro
Leila Freitas, Programa Ciência em Movimento da TV Rede Petrópolis e Riosoft
Alberto Blois, Diretor RioSoft e TI Rio – Sindicato de Empresas de Informática do Rio de Janeiro
Margareth Souza, SEBRAE
Glauco Brabosa, SEBRAE
Claudio Gimenez, FAETEC
Gilson Medeiros, Empresário
Rodrigo Lemos, Instituto Federal de Duque de Caxias
Eliseu Roque, UFRJ Polo Duque de Caxias
Julio Offredi, FAETEC Imbarê
Elaine Brabosa, FAETEC Imbariê
Monica Dahmouche, Museu da Ciência e Vida
Eliane Carvalho, Avançado Curso Técnico
Sonia Mendes, UNIGRANRIO
Eduardo Nascimento, Anima3
Bruno Santos, Anima3
Daniel Souza, Anima3
Juan Medeiros, Colaboração.Space
Estevão Alves, Coworking CasaCria de Duque de Caxias
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Relato do Evento:
Intenso! Essa é a palavra que define o primeiro dia do Rio Info Caxias. O Evento teve uma densa
programação que promoveu a troca de conhecimento, sessão de negócios, desafio de inovação. O
auditório lotado contou com a participação maciça de estudantes, empresários, acadêmicos,
empreendedores, representantes do poder público e de entidades lidadas ao setor de tecnologia. Tudo
isso, aponta a riqueza de conhecimento e as grandes oportunidades existentes na Baixada Fluminense.
Os Encontros locais Rio Info é uma iniciativa apoiada pelo TI Rio e que pela primeira vez é realizado em
Duque de Caxias no Museu de Ciência e Vida, no centro do município. Além do TI Rio, esse encontro
acontece graças a soma de esforços de diversos agentes e entidades como Riosoft.
O ex ministro de Ciência e Tecnologia, atual deputado federal, Celso Pansera, é um representante do
poder público reconhecido pela sua forte atuação nas pautas voltadas ao setor da tecnologia.
Presente na mesa de abertura do evento, o parlamentar se declarou um veterano na participação do
Rio Info. “Estou sempre no Rio Info e estive também em um dos encontros realizados na região serrana.
Fico muito feliz por participar dessa iniciativa do Rio Info de levar o debate sobre o desenvolvimento
tecnológico para Baixada Fluminense. Sem dúvida é o começo de um novo momento para essa
região”, declarou Pansera.
Baixada: Celeiro de oportunidades – Um dos aspectos presentes na fala dos participantes e
palestrantes do evento é a carência de oportunidades para o desenvolvimento de novas soluções não
só no Município de Duque de Caxias, mas na Baixada com um todo. Mas isso não quer dizer que não
haja conhecimento técnico de alto nível e tino empreendedor. O foi encontrado no Rio Info Caxias; um
público, sobretudo de jovens, com formações distintas, perfil inovador e conhecimento para inovar,
porém, uma das principais barreiras para que grandes projetos não ganhem vida é falta de incentivo. É
o que explica Eduardo Nascimento, da agencia Anima 3, que fomenta na região a experiência do
usuário e soluções de cidades inteligentes. “Mesmo com o mundo tão globalizado, é difícil o acesso
chegar até aqui. E eventos como esse, que leva para os jovens dos interiores e da baixada essa
discussão sobre tecnologia, é muito importante. São muitas ideias pulsando e mostrando que a Baixada
é um celeiro de oportunidades”, enfatizou Nascimento, ao falar da realização Hackaton, um desafio de
inovação para alunos universitários e do ensino médio para estimular os jovens a pensarem em
soluções para problemas de cidades periféricas, como Duque de Caxias. O objetivo é propor ideias que
possam resolver questões sérias, como, por exemplo, descarte do lixo, segurança pública, infraestrutura
de cidades, mobilidade e acessibilidade.
“Se tudo falta, tudo cabe. E aí estão as oportunidades”, a afirmação é do gerente do Sebrae/RJ,
Renato Regazzi, ao abrir a Sessão de Negócios que teve a participação de 50 empresas. Regazzi, que
também falou durante a solenidade de abertura do evento, destacou o tema central do Rio Info
2018, Transformação Digital e como a TI está presente em todos os setores da cadeia produtiva em
razão da sua transversalidade. E por essa razão, são inúmeras as oportunidades que esse segmento
oferece. Ele propôs ainda, uma mudança de olhar para a própria realidade. A deficiência na prestação
de diversos serviços escondem enormes oportunidades de novos negócios. “Diferente de economias já
sedimentadas, temos uma economia muito elástica. Há muito que oferecer diante da enorme demanda
de soluções inovadoras”,explicou.
Empreendedorismo e Conhecimento – Um dos principais articuladores para realização do Rio Info
Caxias, foi o diretor do TI Rio e produtor do programa Ciência em Movimento, Marcio Campos. Ele
avalia que essa é uma oportunidade de reunir o ecossistema tecnológico da Cidade de Caxias.
“A presença do Rio Info, junto com as universidades e cursos de formação profissional é um marco
muito importante no que chamamos de Empreendedorismo Intensivo em Conhecimento. Fazer com que
essa juventude produza conhecimento empresarial aqui na cidade de Caxias”, afirmou.
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Compromisso – Durante a abertura do evento o presidente do TI Rio, Benito Paret, destacou que a
realização desse encontro é fruto de uma articulação de longa data e que hoje ganhou vida. “Iniciamos
a conversa de realizar o Rio Info na Baixada há pelo menos dois anos. E temos a certeza de que não
ficaremos apenas nesse. O objetivo é avançar e fomentar o desenvolvimento tecnológico para todo o
Estado do Rio”.
O coordenador geral do Rio Info Alberto Blois, fez um convite ao público que na verdade tratou-se de
uma ratificação de um compromisso. “Estão todos convidados para o Rio Info Caixas 2019”. Blois
deixou claro em sua fala que esse não será o primeiro e único evento realizado, mas sim, o primeiro de
muitos. E o que o objetivo não é levar inovação, mas fomentar o desenvolvimento do talento local. “O
potencial inovador já está presente nesse aqui”.
A décima sexta edição do Rio Info principal, está previsto para acontecer nos dias 24 e 25 de setembro,
no Centro de Convenções Sulamérica, Centro do Rio de Janeiro.
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2. Rio Info Petrópolis – 22 e 23 agosto
Descrição
Em sua 3ª edição o Rio Info Petrópolis promove o debate do desenvolvimento da inovação no interior do
estado do Rio de Janeiro. Petrópolis possui um enorme potencial para o desenvolvimento científicotecnológico e empresarial, por concentrar centros de pesquisa, universidades, faculdades e empresas.

Objetivos
Apoiar o ambiente de inovação na região
Aproximar universidade e seus projetos ao mundo empresarial e de empreendedorismo intensivo em
conhecimento
Auxiliar no desenvolvimento de canais para a ampliação de negócios
Aproximar empresariado da capital e do interior
Desenvolver socialmente e economicamente o interior do estado do Rio de Janeiro

Premissas
Ser um evento aberto ao público ao público empreendedor, universitário, pesquisadores e investidores
Ser um evento direcionado ao empreendedorismo intensivo em conhecimento.

Público
Empresários, empreendedores, profissionais, estudantes e interessados em inovação,
empreendedorismo e tecnologia.

Data e Local
O Rio Info Petrópolis foi realizado nos dias 22 e 23 de agosto no CEFET Petrópolis.

Comitê Organizador
Alberto Blois, Rio Info
Andre Santana, SEBRAE
Claudia Pacheco, SEBRAE
Frederico Oliveira, CEFET Petrópolis
Leila Freitas, Riosoft
Marcelo Simões, Prefeitura de Petrópolis
Marcio Campos, TI Rio
Paulo Cezar Andrade, SEBRAE
Rachel Abramtes, SEBRAE
Roberta Dalvo, CEFET Petrópolis
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Relato do Evento:
3ª edição do Rio Info Petrópolis foi um sucesso
Terminou no dia 23/08, a 3ª edição do Rio Info Petrópolis e o saldo não poderia ser melhor. Depois de
um primeiro dia marcado pela intensa articulação de negócios e desafio de inovação, o último dia do
encontro se destacou pelas palestras que abordaram temas ligados a tecnologia e também pela
premiação dos vencedores do Ideathon. Estiveram no Rio Info Petrópolis, diariamente, mais de 100
participantes vindos de diversas cidades do Estado.
Palestrantes que representavam diferentes segmentos da economia abordaram com profundidade
assuntos como a importância da formação profissional em TI, as oportunidades presentes no mercado,
tecnologia aplicada ao setor cervejeiro, e diversos outros temas durante o Fórum de Oportunidades em
Transformação Digital.
O evento é uma realização da Riosoft, promovido e organizado juntamente com o TI Rio, Sebrae/RJ e
Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Petrópolis e
Turispetro e também conta com o apoio do Cefet/RJ campus Petrópolis, Programa Ciência em
Movimento, TV Rede Petrópolis e SerraTec.
Premiação – Depois de uma maratona de 8 horas para criar e apresentar uma solução em áreas como
Agronegócio Familiar, Mobilidade Urbana, Turismo Inteligente e Cervejarias Artesanais, esta quinta-feira
foi o dia de anunciar três finalistas do Ideathon – Desafio Rio Info de Inovação -, que teve a participação
de 40 jovens divididos em seis grupos.
O primeiro lugar foi conquistado pela equipe Poseidon, que desenvolveu uma solução voltada a
mobilidade urbana que, através de um aplicativo, emite alertas de alagamentos em potencial e fornece
caminhos alternativos. Segundo os criadores a solução tem o diferencial de informar on time as
condições pluviométricas. Dentre outros prêmios, o grupo receberá mentorias, cursos de capacitação
empresarial, entrevista no programa de Ciência em Movimento, além de terem a oportunidade de
apresentarem o projeto no Salão da Inovação no Rio Info 2018. Os grupos que ficaram em segundo e
terceiro lugar também foram premiados.
“A grande importância da realização do Rio Info aqui em Petrópolis é justamente trazer para essa
juventude o estimulo para inovar e empreender. É dessa forma que vamos cada vez mais fomentar o
desenvolvimento tecnológico da cidade”, afirmou o diretor do TI Rio e apresentador do programa
Ciência em Movimento, Marcio Campos, que além de entusiasta da tecnologia, foi um dos
colaboradores para realização do encontro.
Continuidade – “ Quando foi realizado o primeiro Rio Info em Petrópolis, saímos daqui com o
compromisso de essa seria uma ação que não terminaria com o fim do evento. Hoje encerramos a
terceira edição já pensando no encontro de 2019”, ressaltou o coordenador geral do Rio Info, Alberto
Blois.
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3. Rio Info Três Rios – 29 e 30 agosto
Descrição
Em sua 2ª edição o Rio Info Três Rios promove o debate do desenvolvimento da inovação no interior do
estado do Rio de Janeiro.

Premissas
Ser um evento aberto ao público ao público empreendedor, universitário, pesquisadores e investidores
Ser um evento direcionado ao empreendedorismo intensivo em conhecimento.

Público
Estudantes, Empresas de TIC e Consumidores de Soluções TIC

Data e Local
O Rio Info foi realizado em Três Rios no Hotel Intercity - Dias 29 e 30 de agosto.

Comitê Organizador
Alberto Blois, Riosoft e TI Rio
João Paulo Pereira, Acesso Tecnológico
Jorge Pinho, Sebrae
Leila Freitas, Riosoft e programa Ciência em Movimento
Marcio Campos, TI Rio e programa Ciência em Movimento
Sergio Rodrigues, API Systems
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Relato do Evento:
A segunda edição do Rio Info Três Rios terminou ontem, 30/08, deixando organizadores e participantes
entusiasmados. Foram dois dias palestras e articulação de negócios que conectou empresários locais e
de outras cidades com grandes empresas estabelecidas no mercado. Aproximadamente 200 pessoas
estiveram no Intercity Hotel, em Três Rios, local onde aconteceu o evento. O sucesso foi tamanho que
os organizadores já estão articulando a realização da próxima edição do encontro.
Para potencializar a participação dos empreendedores no encontro, o evento foi dividido em duas
partes. O primeiro dia foi dedicado a palestras de relevância para o segmento de tecnologia e o
segundo, voltado exclusivamente para a geração de negócios.
Mais de 50 empresas participaram da Sessão de Negócios que, além de minerar oportunidades entre
elas, tiveram a chance de apresentar produtos e serviços a quatro empresas âncoras, que são grandes
corporações e entidades demandantes de soluções tecnológicas. Representantes da Estácio, Bramil,
Nova 3 e da Prefeitura de Três Rios apresentaram suas demandas e trocaram cartões com todos os
empreendedores presentes.
“Estão aqui setores da indústria, comércio e também de tecnologia. E todos, independente do tamanho
da empresa, tem o mesmo tempo para se apresentar. Esse modelo proporciona a possibilidade real de
geração de negócios, parcerias e aumento da malha de contatos focada no segmento de interesse.
Estamos efetivamente movimentando a economia local”, ressaltou o gerente do Sebrae/RJ, Renato
Regazzi.
Salto – Durante o intervalo de uma das atividades foi possível ouvir os comentários de alguns dos
participantes a respeito do evento. Um deles destacou “O Rio Info Três Rios não cresceu, deu um
salto!”. E essa é a mesma avaliação dos bastidores da organização que, mal terminado o evento, já
estão pensando na próxima edição. “Os frutos do que iniciamos no ano passado são visíveis nessa
edição e certamente 2019 será muito melhor”, ressaltou, de forma efusiva, o empresário local CEO da
Acesso Tecnológico, João Paulo Pereira.
Segundo o apresentador do programa Ciência em Movimento e diretor do TI Rio, a ação de levar o Rio
Info para os interiores é uma iniciativa acertada fundamental para o desenvolvimento. “Temos uma
economia pujante e vibrante nas cidades do interior, muita vocação pra empreendedorismo e
tecnologia, o Rio Info vem para dar liga a esses ingredientes existentes”.
No entanto, o coordenador geral do Rio Info e vice-presidente do TI Rio, Alberto Blois, pontua que a
cada edição de sucesso aumenta a responsabilidade de fazer um evento ainda melhor no ano seguinte.
“Esse sempre é um desafio, que não posso afirmar que é novo, o Rio Info acontece há dezesseis anos
no Rio e inovar a cada edição é um desafio constante. A certeza do sucesso é contar com a
colaboração de muitas pessoas e entidades que estão comprometidas em expandir o desenvolvimento
tecnológico para todo o Estado do Rio. Aí está a minha convicção de que sempre iremos conseguir
surpreender os participantes com um encontro Rio Info cada vez melhor”, declarou.
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4. Rio Info Teresópolis – 04 e 05 setembro

Descrição
Em sua 2ª edição, o Encontro Rio Info Teresópolis busca promover o debate sobre o Desenvolvimento
de Projetos, Empreendedorismo e Inovação no interior do Estado do Rio de Janeiro. Teresópolis possui
um grande potencial para o desenvolvimento científico-tecnológico e empresarial, por concentrar
empresas de Engenharia e Tecnologia da Informação, além de um Centro Universitário que tem como
foco na área tecnológica, o desenvolvimento de projetos aplicados às necessidades da comunidade
local.

Público
Empresários, empreendededores, profissionais, estudantes e interessados em inovação,
empreendedorismo e tecnologia.

Objetivo
Apoiar o ambiente de Inovação na região.
Aproximar a Academia do mundo empresarial e da sociedade, incentivando o Empreendedorismo
Intensivo em Conhecimento.
Contribuir para o desenvolvimento de canais para a ampliação de negócios e parcerias entre Academia,
Empresas e Instituições Públicas.
Contribuir para o desenvolvimento socioambiental e econômico do interior do Estado do Rio de Janeiro.

Data e Local
O Rio Info Teresópolis foi realizado nos dias 04 e 05 de setembro na Unifeso – Teresópolis.

Comitê Organizador
Alberto Blois – Rio Info / Riosoft / TI Rio
José Roberto Andrade – UNIFESO
Marcio Campos – FAETEC e Programa Ciência em Movimento
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Relato do Evento:
Foram dois dias de evento que teve na programação a articulação de novos negócios e painéis que
abordaram temas relacionados ao desenvolvimento tecnológico local e lotaram os auditórios do Centro
Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso). Esse foi o saldo da segunda edição do Rio Info Teresópolis, um
encontro que impactou participantes e surpreendeu organizadores.
A abertura do evento foi uma mostra do que propõe o Rio Info em agregar os setores público, privado e a
academia no objetivo de debater ações conjuntas e coordenadas que possam alavancar o desenvolvimento
da região. Fizeram parte da mesa o pró-reitor acadêmico da FESO, José Feres Abdul Miranda; a analista de
coordenação serrana do Sebrae, Maria Cristina Andriolo; o secretário municipal de Meio Ambiente e Defesa
Civil de Teresópolis, Raimundo Lopes; o presidente e fundador da Alterdata e diretor do TI Rio, Ladmir
Carvalho; e o vice-presidente do TI Rio e coordenador geral do Rio Info, Alberto Blois.
Para quem participou da primeira edição se deparou este ano com um evento três vezes maior. Ao todo,
foram 18 palestrantes divididos em três painéis que aconteceram simultaneamente. Todos com a presença
de empreendedores, acadêmicos, representantes de entidades ligadas ao setor e muitos estudantes dos
mais variados cursos. A estimativa é que circularam entre os auditórios aproximadamente 250 pessoas.
“Não é só a universidade que detém conhecimento” – Essa é a avaliação do pró-reitor ao pontuar a
importância da realização de eventos como o Rio Info dentro da instituição de ensino. “Durante muito tempo
o conhecimento ficou encastelado dentro das universidades sem dialogar com a sociedade e com as
empresas, O Rio Info acontecendo aqui é mais um passo no sentido dessa transformação de não só
produzir, mas de se apropriar de novos conhecimentos”.
E a convicção de José Feres ganhou forma através da participação ativa dos presentes, como afirma o
coordenador da Rede de Ciência de Dados e Inteligência Artificial do Rio de Janeiro, John Forman, que foi
moderador do painel Cidades Inteligentes. “Durante as palestras representantes da prefeitura se mostraram
interessados em muitas iniciativas apresentadas e alunos da própria universidade afirmaram que o painel
ajudou a formar novas ideias. Todos interessados em tornar Teresópolis em uma cidade inteligente”.
Pavimentando o caminho para o futuro – Não há como falar em desenvolvimento tecnológico e econômico
sem formar bons profissionais, e nesse quesito Teresópolis não fica para trás, no entanto, estabelecer esse
bom profissional na cidade é o que se mostra desafiador. Na contramão do movimento do interior para a
capital está a Alterdata Software. Com a matriz no próprio município, é a quinta maior empresa de tecnologia
do Brasil e primeira do Estado do Rio de Janeiro. “Nós sabemos fazer uma coisa que interessa a muitos do
setor da tecnologia: Transformar bits e bytes em dinheiro, e podemos ensinar isso. Teresópolis pode se
tornar um berço de empresas inovadoras sem o ‘ranço’ de acharmos que somos do interior”, enfatizou
Ladmir Carvalho, fundador da empresa, ao falar sobre a necessidade de cada vez mais os diferentes atores
da sociedade se aproximarem para discutir o futuro e de como o Rio Info é um ambiente propício para que
essa sinergia aconteça.
Nesse sentido, o coordenador Geral do Rio Info, Alberto Blois, destacou que o Rio Info não tem o objetivo de
levar conhecimento da capital para o interior, mas, conectar os produtores de conhecimento e
empreendedores de Teresópolis com a população local. No entanto, ele enfatizou também que a vontade de
realização é o mais importante no processo de transformação. “Estamos discutindo como a tecnologia
impacta a vida das pessoas. Não existem formatos definidos e gabaritos a serem seguidos, o que há são
projetos a serem desenvolvidos por pessoas com vontade de transformar. Está na hora de mudar a história
do nosso Estado e isso depende de nós”.
Articulação de Negócios – Além de um dia dedicado aos três painéis simultâneos, a edição deste ano
também promoveu uma Sessão de Negócios com empresários da região e de outras cidades. Ao todo, em
torno de 40 empreendedores se inscreveram na Sessão e tiveram a oportunidade de apresentar seus
produtos e serviços, ampliar a malha de contatos e estabelecer possíveis parcerias.
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5. Rio Info Niterói – 05 de dezembro 2018
Desenvolvimento e Inovação: academia, empresários e representantes de
governo e sociedade juntos na construção de um ambiente de inovação e
de desenvolvimento

Descrição
Em sua 1ª edição a Rio Info Niterói promove debate do desenvolvimento da inovação na cidade e no
leste Fluminense.

Premissas
Ser um evento aberto ao público empreendedor, universitário, pesquisadores e investidores. Ser um
evento direcionado ao empreendedorismo intensivo em conhecimento.

Objetivos
Apoiar o ambiente de inovação na região.
Aproximar universidade e seus projetos ao mundo empresarial e de empreendedorismo intensivo em
conhecimento.
Ajudar no desenvolvimento de canais para a ampliação de negócios.
Aproximar empresariado da capital e no leste Fluminense.
Desenvolver socialmente e economicamente o leste Fluminense.

Público
Empresários, empreendedores, profissionais, estudantes e interessados em inovação,
empreendedorismo e tecnologia.

Data e Local
O Rio Info Niterói será realizado no dia 05 de dezembro no Auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas
de Niterói – CDL – Gen. Andrade Neves, 31 – São Domingos, Niterói – RJ
.

Comitê Organizador
Alberto Blois – Rio Info / Riosoft / TI Rio
José Roberto Andrade – UNIFESO
Marcio Campos – FAETEC e Programa Ciência em Movimento
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Relato do Evento:
Rio Info Niterói: O início de uma nova fase
O Encontro encerra o ciclo de eventos que levou o debate sobre inovação, empreendedorismo e
negócios a cinco cidades do Rio de Janeiro.
Mais de 170 pessoas se inscreveram para participar da primeira edição do Rio Info Niterói. O
evento, que aconteceu na última quarta-feira (05/12), na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de
Niterói, teve o objetivo de estimular o ambiente de inovação local e gerar negócios. Estiveram
presentes no encontro empresários, empreendedores, acadêmicos e representantes do poder
público.
O evento realizado pela Riosoft, em parceria com o TI Rio, Sebrae, CGI (Comitê Gestor da
Internet), Prefeitura de Niterói e outras entidades, teve uma programação que proporcionou aos
participantes uma verdadeira imersão sobre empreendedorismo e inovação. Foram diversas
palestras que abordaram temas como Inteligência Artificial, health Tech, Cyber Security, Cidades
Inteligentes, estratégias de Inbound Marketing, dentre outros assuntos.
Na avaliação do Diretor de TI e Governança Corporativa da Carta Fabril, Victor Schumer, que foi
um dos palestrantes, o Encontro Rio Info é estratégico para o desenvolvimento do Estado. “O Rio
de Janeiro precisa desse formato de evento que reúna academia e fomentadores de negócios,
para promover não apenas a indústria e o comércio, mas principalmente, a formação das pessoas,
para que elas saibam como pavimentar o caminho de suas carreiras”, afirmou Schumer.
Futuro - O Coordenador Regional do Sebrae, Leandro Marinho, também acredita que o Encontro
Rio Info seja fundamental para agregar os diversos atores do segmento tecnológico e disseminar
conhecimento, mas sobretudo, abrir caminho para o início de um trabalho colaborativo a favor do
desenvolvimento. “Reunimos diversas entidades da Cidade de Niterói ligadas à tecnologia para
pensarmos e desenvolvermos trabalhos conjuntos. A expectativa é que esse seja apenas o
primeiro de muitos Encontros”.
Esse é o mesmo entendimento do Coordenador Geral do Rio Info, Alberto Blois, “Realizar esse
evento era uma promessa que conseguimos cumprir esse ano. Mas isso é só o início. Assim como
os demais Encontros, vamos dar continuidade e estreitar cada vez mais os laços para transformar
todo Rio de Janeiro em um grande ambiente de inovação” ressaltou Blois.
Inovação e Negócios – Além das palestra sobre temas variados, o Rio Info Niterói abriu espaço
para a apresentação de novos projetos inovadores que foram finalistas de maratonas de
programação. O evento também realizou Sessões de Negócios que reuniu dezenas de
empresários locais e de outras cidades do Estado.
Onda de inovação - O Rio Info Niterói encerra o ciclo de 2018 de eventos que ocorreram em
diversas cidades. “Esses Encontros foram uma onda de inovação que percorreu Duque de Caxias,
Petrópolis, Três Rios, Teresópolis, e agora Niterói. Sem falar da décima sexta edição do Rio Info,
na Capital”, enfatizou o produtor e apresentador do programa Ciência em Movimento, e um dos
articuladores dos Encontros Rio Info, Marcio Campos.
Para saber como foram os demais encontros acesse o site http://rioinfo.com.br/encontros/ .
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