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Rio will be the capital of innovation in November 
 
In November, Rio de Janeiro will be the capital of innovation. The city will host, on November 
1st and 2nd, the second edition of Picnic Brasil, the largest European forum for innovation, 
creativity and technology. Then, on November 3rd and 4th, it is time for the Maker Faire to take 
on the city. The fair promises to surprise the people with all kinds of inventions and a good 
deal of entertainment. The two events will take place in the Gávea Jockey Club, in Rio’s south 
side. 
 

 
 
Since its creation in 2006, in Amsterdam, the Picnic has been a cutting-edge meeting that 
explores the relationship among technology, creativity and the society. This is the second 
edition in Brazil, again with Rio de Janeiro as its backdrop. The forum will bring together some 
of the leading national and international futurists, artists, researchers, creative people and 
entrepreneurs from the areas of transhumanism, uniqueness, artificial intelligence, 
anthropocene, biohacking, virtual reality, business and economics. 
 

 
Facebook, Disclosure 
https://www.facebook.com/picnicbrasil/photos/a.372401526287213/908572869336740/?type=3&theater 

 
 
Among the guests, Canadian futurist George Dvorsky; artist Jorge Bakker; the CEO of the 
Institute for Ethics and Emerging Tech and author of “Citizen Cyborg”, James J Hughes; and the 
founder of Biomimicry Brasil, Giane Brocco. In addition to lectures and discussions, the public 
is invited to get their hands dirty from now, registering with the Hackers Camp, a calling for 
those who wish to challenge themselves to think of practical and innovative solutions for real 
problems. Tickets are on sale through the Symplia platform. 

https://www.facebook.com/picnicbrasil/photos/a.372401526287213/908572869336740/?type=3&theater


 

 
Facebook, Disclosure 
https://www.facebook.com/picnicbrasil/photos/a.178102969050404/613363145524382/?type=3&theater 

 
As for the Maker Faire, which is the first fair dedicated to Latin American inventions, the public 
will be able to experiment, learn and have fun with inventions of all kinds and practical 
activities in areas such as art, technology, robotics, virtual reality, artificial intelligence, 3D 
printing, science, crafts, engineering, design and music. Fun is guaranteed for people of all ages 
and admission is free. In the program, exhibition of invention makers, workshops and courses, 
lectures and demonstrations and cultural activities. 
 
 

 
Maker Faire Bay Area 2017 | Photo by Hep Svadja 
https://www.flickr.com/photos/146635418@N02/35126294405/in/album-72157681763454123/ 

 
 



 

The text above may be reproduced in whole or in part at no cost. Pictures are merely 
illustrative, and their use must be authorized by their respective rights holder. 
You are receiving this email because your opinion matters to us. The RioCVB Press Office is a 
department dedicated to generating content on the city of Rio de Janeiro to be distributed 
free of charge in Brazil and abroad. As part of our methodology, we will periodically 
produce and send the proprietary contents. We are at your disposal and we count on your 
support for a relationship of cooperation. 

 
 

Rio será a capital da inovação em novembro 
 
Em novembro, o Rio de Janeiro será a capital da inovação. A cidade receberá, nos dias 1º e 2, a 
segunda edição do Picnic Brasil, maior fórum europeu de inovação, criatividade e tecnologia. 
Em seguida, nos dia 3 e 4, é a vez da Maker Faire desembarcar na cidade. A feira promete 
surpreender o público com invenções de todos os tipos e uma boa dose de entretenimento. Os 
dois eventos vão ocupar o Jockey Clube da Gávea, na zona Sul do Rio. 
Desde a sua criação em 2006, em Amsterdã, o Picnic tem sido um encontro de ponta e 
vanguarda, que explora a relação entre tecnologia, criatividade e sociedade. Esta é a segunda 
edição no Brasil, tendo mais uma vez o Rio de Janeiro como sede. O fórum reunirá alguns dos 
principais futuristas, artistas, pesquisadores, criativos e empreendedores nacionais e 
internacionais das áreas transumanismo, singularidade, inteligência artificial, antropoceno, 
biohacking, realidade virtual, economia e negócios. 
 
Entre os convidados, o futurista canadense George Dvorsky; o artista Jorge Bakker; o diretor 
executivo do Institute for Ethics and Emerging Tech e autor do livro Citizen Cyborg, James J 
Hughes; e a fundadora da Biomimicry Brasil, Giane Brocco. Além de palestras e debates, o 
público está convidado a colocar a mão na massa desde já se inscrevendo no Hackers Camp, 
um chamado para quem quer se desafiar a pensar soluções práticas e inovadoras para 
problemas reais. Os ingressos estão à venda pela plataforma Symplia. 
 
Já na Maker Faire, que é primeira feira dedicada a invenções da América Latina, o público 
poderá experimentar, aprender e se divertir com invenções de todo tipo e atividades práticas 
em áreas como arte, tecnologia, robótica, realidade virtual, inteligência artificial, impressão 
3D, ciência, artesanato, engenharia, design e música. A diversão é garantida para pessoas de 
todas as idades e a entrada é gratuita. Na programação, exposição de invenções makers, 
workshops e oficinas, palestras e demonstrações e atividades culturais. 
 
 

 

O conteúdo textual acima pode ser reproduzido total ou parcialmente sem custos. As 
imagens são meramente ilustrativas e seu uso deve ser autorizado pelo respectivo detentor 
dos direitos. Você está recebendo este e-mail porque sua opinião importa para nós. O Press 
Office do RioCVB é um departamento dedicado a gerar conteúdo sobre a cidade do Rio de 
Janeiro para ser distribuído gratuitamente no Brasil e exterior. Como parte da nossa 
metodologia nós produziremos e enviaremos periodicamente o conteúdo proprietário. 
Estamos à disposição e contamos com seu apoio para uma relação de mútua colaboração. 

 

 


