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A abertura do Concurso Hacker Cidadão 5.0 foi feita pelo Diretor Presidente Eugênio Antunes, 
lançado dentro do evento Rec’n’Play, no dia 01 do corrente, sendo realizado no Portomídia, com 56 
inscritos, que desenvolveram os temas em regime de maratona.Rosana Mota da Secretaria da 
Mulher e Alexandre Ramos da SDSMA, apresentaram  os objetivos e dados para elaboração dos 
Projetos. No dia 03 as equipes apresentaram o resultado de seus trabalhos, após três dias de 
maratona. 

Os vencedores dos aplicativos foram Freeda e Replant; o primeiro voltado para prevenção da 
violência contra a mulher e, o segundo, com a proposta de diminuir as ilhas de calor com o plantio 
de hortas urbanas.

Foram formadas 07 equipes, onde 03 trabalharam o tema Mudanças Climáticas e 04 Espaço Seguro 
para as Mulheres. Os temas foram indicados pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente – SDSMA e Secretaria da Mulher da PCR. O tema Mudança Climática teve os projetos: Ecoe, 
Etc, Replant, e o Espaço Urbano Seguro para Mulheres, Foi.Aq, Freeda, Jolie e Link Up Women. 

Os primeiros colocados de cada temática receberam R$ 2 mil em dinheiro. Como parte a premiação, 
a Emprel ofereceu um programa de apoio com especialistas na área de informática para cada 
projeto vencedor. Durante dois meses os vencedores poderão evoluir os seus projetos e ganhar uma 
bolsa de incentivo de R$ 4 mil.

A Comissão Julgadora foi formada por Eugênio Antunes e Homero Sampaio da Emprel, Inamára 
Melo,da Secretaria da Mulher; de Meio Ambiente Alexandra Braga e Leta Vieira, e Rodrigo Silva da 
empresa Redhat.

Eugênio Antunes, disse que “o sucesso do hackathon foi tão grande e o engajamento de vocês é tão 
bom que nos estimula a fazer mais edições”. Agradeceu as parcerias e o patrocinador Master do 
Concurso, a empresa Redhat. 
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