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No encerramento da Campus Party, na tarde do domingo (21-08), o Concurso Hacker Cidadão 4ª 
Edição em sua segunda etapa, premiou os três primeiros classificados. Em primeiro lugar ficou 
a equipe Bike Data, em segundo iChoveu e em terceiro Seco. A premiação foi de R$ 3.000,00, 
R$ 2.000,00 e R$ 1.000,00 para os classificados respectivamente.

A proposta do Bike Data é atrelar mobilidade e informações para prover uma melhoria na 
relação entre a cidade e seus  moradores , também consistindo em utilizar diversas bicicletas 
que circulam pela cidade para reunir dados, os quais irão contribuir na avaliação do meio e 
assim tornar possível prover informações suficientes para que as pessoas escolham as 
melhores rotas, as mais seguras, ou até as mais confortáveis. A equipe do Bike Data foi 
composta por Eduardo Cavalcante, Stefanio Silva, Roberto Fernandes, Lucas Cavalcanti e 
Gabriel.

A primeira etapa do Concurso foi realizada no final de semana de 13 e 14 de agosto. A segunda 
etapa foi durante a Campus Party, no Classic Hall em uma maratona de 24 horas. Oito jurados 
analisaram todos os 05 projetos finalistas, tendo cada um 10 minutos para a apresentação e 
defesa.

A premiação foi feita ao final da Campus, contando com a presença do Presidente Eugênio 
Antunes, da Secretária Berenice Andrade Lima, do Diretor da DSI Homero Sampaio, do Gerente 
da DEMI Moisés Batista, Breno Alencar e a equipe de Apoio da DSI. Na ocasião Eugênio 
agradeceu o apoio recebido da Prefeitura do Recife, para em mais um ano, apesar de todas as 
dificuldades  a Emprel poder realizar mais um Concurso Hacker  Cidadão, a equipe técnica da 
empresa e aos participantes. Finalizou dizendo “Todos estamos de parabéns! O Concurso foi 
um sucesso e o nível dos projetos de excelente qualidade”. 
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