
 

 

 

Dada a largada da Campus Party Recife 2014 

 quinta-feira, julho 24, 2014  portal jaguarari 

 

 

Foram abertos os portões do maior evento de tecnologia e cultura digital do mundo, o 

número estimado de pessoas que vão passar pelo evento, de acordo com a organização é 

de mais de 60 mil - incluindo os campuseiros - que somam 4 mil. 

 

Pela terceira vez no Recife a #CPBr e vai do dia 23 até 27 de julho, no Centro de 

Convenções. A edição anterior aconteceu no início deste mesmo ano em São Paulo. 

 

O Brasil é o único País a sediar duas Campus Party’s por ano, a edição 2014 traz muitas 

exclusividades - dentre elas - ser a primeira CP com conteúdo programático logo no 

primeiro dia. Aproveitar e absorver experiência das 300 horas de conteúdo com palestras e 

workshops na área externa e interna da Campus Party é o mote dos presentes. A primeira 

palestra acontece hoje, com Daniel Matros, produtor da empresa de game DICE. Com 

otema: "Mudanças sociais e Videogames". 

 

O estímulo ao empreendedorismo através do Startups e Makers é ressaltado na realização 

do evento durante a coletiva de imprensa, com o presidente da Telefônica Vivo, Antonio 

Carlos Valente, o presidente da Campus Party Brasil, Francesco Farrugia, a diretora de 
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marketing da Campus Party Tássia Skolaude, e o presidente do Instituto Campus Party, 

Bruno Souza. 

O Portal do Locador é um Startup emergente, natural de Pernambuco, é especializado em 

desenvolvimento de softwares e websites além de ser um espaço de aluguel de máquinas, 

também estará presente nas palestras do evento. ( saiba mais 

acessando www.portaldolocador.com ) 

 

 

 

E foi dada a largada para as quase 4 mil pessoas esperadas para a terceira edição da 

Campus Party Recife. A abertura oficial do evento, acontece às 20h de hoje. Todas as 

palestras serão transmitidas em tempo real, através do site oficial da feira 

(http://recife.campus-party.org/2014/index.html). 

 

Paloma foi a primeira da fila, mora em carpina na zona da Mata Norte do estado e distante 

45 km da capital, Recife, chegou às 6 e 18 da manhã, somente ao meio dia os portões 

foram abertos mas ela teve o reconhecimento das autoridades do evento. 
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Durante os cinco dias do evento, que contará com palestras, oficinas e Workshop 

nacionais e internacionais. As atrações serão divididas em cinco palcos: Galileu, 

Michelangelo, Pitágoras, Hypatia e Stadium. 

A Campus Party Recife abrigará 1.600 campuseiros acampados atraídos pela internet em 

altíssima velocidade e ansiosos pelas trocas de experiências e pela novidades no cenário 

dos games. Os participantes vão enfrentar uma verdadeira maratona de exposições, mas 

num espaço maior do que as outras edições.  

 

 

 

Uma grande novidade desta edição é o Open Campus, um ambiente de livre acesso ao 

público, onde é possível conhecer o cenário tecnológico mundial: produtos, inovações, 

eventos, debates e estandes que formam um verdadeiro "playground" para os fãs da 

tecnologia. No entanto, antes de usufruir das atrações, é necessário fazer um cadastro 

através do formulário de inscrição para ganhar a pulseira que autoriza a entrada. As 

inscrições podem ser obtidas no endereço http://recife.campus-party.org/2014/index.html. 

 

Para o Secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - José Bertotti – 

“Assim como saúde, moradia e educação as vias de comunicação também são 

essenciais.” Argumenta. 
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RAMONE SORAIA – Assessoria de Comunicação e Redação Portal do Locador  

(81)9967.2202  

redação@portaldolocador.com 
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