
FTP 2008 // Festival de Tecnologia de Petrópolis http://www.ftp2008.com.br/site/imprensa/imprensa.php?id_content=132

1 of 1 7/8/2008 10:57 AM

 

 
03/08/2008
I Festival de Tecnologia de Petrópolis começa nesta segunda-feira, dia 4

Robôs de competição, aviões não-tripulados, cálculos matemáticos para prevenir doenças
cardiovasculares, efeitos musicais e muitas outras novidades do mundo tecnológico poderão
ser vistas de 4 a 9 de agosto, durante o I Festival de Tecnologia de Petrópolis, o FTP 2008. O
Festival tem por objetivo reunir, em diferentes pontos da cidade, a comunidade relacionada
ao setor de tecnologia de todo o país, oferecendo um ambiente de relacionamento e
apresentação de idéias que farão da cidade de Petrópolis um porto de carga de conhecimentos
sobre a tecnologia aplicada às mais diversas áreas do desenvolvimento humano. 

A cerimônia de abertura será nesta segunda-feira, dia 4, às 17h, no auditório da Faculdade
Arthur Sá Earp Neto (Fase), e contará com a presença do secretário-executivo do Ministério da
Ciência e Tecnologia, Luiz Antonio Rodrigues Elias, do secretário estadual de Ciência e
Tecnologia, Alexandre Cardoso, do prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, do presidente
do Sistema Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, e do diretor-superintendente do
Sebrae/RJ, Sérgio Malta, que se encontrarão com 300 executivos de Tecnologia da Informação
(TI) de todo o Brasil.

"Este Festival é único, não tenho conhecimento de evento como esse no Brasil. Um dos
grandes desafios de nosso país é que o conhecimento acumulado gere riquezas. Isso está
começando a acontecer e a área de Tecnologia da Informação é uma das que já começou esse
processo. Tenho certeza que o I Festival de Tecnologia de Petrópolis vai contaminar de
maneira sadia todos os participantes e o conhecimento de quem participar vai gerar mais
riquezas", destaca o Ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende.

Durante a cerimônia de abertura do Festival, serão premiados os vencedores dos Prêmios FTP
2008, escolhidos pelos Membros do Conselho Consultivo do Festival de Tecnologia de
Petrópolis. O Prêmio Dom Pedro II (Destaque Nacional de Inovação Tecnológica) será
concedido a Marco Antônio Meggiolaro, em reconhecimento ao trabalho de pesquisa para o
aperfeiçoamento do tratamento de pacientes de câncer, por emissão de prótons através do
desenvolvimento de software específico hoje já aplicado a outras áreas do conhecimento.

Já o Prêmio Barão de Mauá (Destaque Nacional de Empreendedorismo em Tecnologia) será
entregue a Marcelo Soares, pelo arrojo ousadia e espírito empreendedor que levou a Celma a
se tornar a GE Celma, hoje a maior exportadora de serviços do país, e uma das melhores
empresas do Grupo GE. O Prêmio Santos Dumont (Destaque Nacional de Produto Tecnológico)
será recebido pelo Doutor Expedito Parente, em reconhecimento a criação do combustível
ecológico.

O Prêmio Petrópolis-Tecnópolis (Destaque Nacional de Investidor em Tecnologia) será
concedido à FINEP, em reconhecimento à atuação fundamental para o crescimento do setor
de TI, abrindo novos caminhos e provendo credibilidade para a entrada de players investidores
em novas empresas e iniciativas. E o Prêmio Júlio Koeller (Destaque Nacional para Novas
Empresas) será recebido pela empresa Cipher, pela excelência refletida no rápido crescimento
da carteira de clientes de grande porte.

Também nesta segunda-feira, será aberta na Galeria Fase a Exposição EK VDB, do pioneiro da
arte digital Eduardo Kac, em que oito Tvs de plasma apresentam vídeos de aproximadamente
três minutos com as obras Time Capsule (cápsula do tempo), Rara Avis e GFP Bunny. 

Durante a semana os participantes terão a oportunidade de conviver com palestrantes de
quatro continentes, Ph.Ds e diretores das principais universidades do mundo - MIT, Harvard,
Université de Paris, University of London e Cambridge - diretores de tecnologia das maiores
empresas do país - Petrobras, CSN, Coca-Cola, Michelin, Organizações Globo, Oi, Light e
Furnas - além dos presidentes e diretores dos mais conceituados institutos de pesquisa
nacionais e internacionais.

Como convidado especial e pela primeira vez no Brasil  Johnny Chung Lee - Carnegie Mellon
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