
O Rio de Janeiro tem agora uma oportunidade para retomar o protagonismo,
desafiar a crise e usar os recursos que tem de sobra para assumir um papel de
destaque na economia nacional: ser um centro de desenvolvimento de tecnologia
de ponta. 

O Rio de Janeiro é o local perfeito para isso porque nele se encontra uma
concentração única de centros de tecnologia, pesquisa e ensino, instituições de
renome internacional, instalações computacionais com alto poder de
processamento e um número expressivo de empresas de tecnologia.

Ao completar um ano do  evento realizado no Museu do Amanhã, Thinking Digital
2020: "O ano da Inteligência Artificial" e dois anos da carta, enviada ao Ministro da
Ciência Tecnologia e Inovações, para o reconhecimento do Rede de Ciências de
Dados e Inteligência Artificial do Rio de Janeiro como primeiro polo de IA do Brasil,
a Assespro-RJ lança oficialmente o Manifesto Rio + Inovador no Thinking Digital
2021: "Como a TI é a peça chave para a retomada da economia 

Nós associados da Assespro RJ acreditamos que é hora de nos unirmos.

1. Juntos, nós queremos mostrar para o Brasil e para o mundo que somos polo de
tecnologia que já conta com aproximadamente 10.000 empresas de base
tecnológicas no estado;

2. Juntos com grandes centros de ensino e pesquisa, queremos ser ainda mais
inovadores no desenvolvimento de produtos e reter profissionais qualificados,
como mestres e doutores em tecnologia, trabalhando nas nossas empresas;

3. Juntos, atrairemos muito mais negócios do que separados, pois seremos
referência de inovação no Brasil e no exterior chamando novos clientes para o Rio
de Janeiro;

4. Juntos, criaremos um ambiente de troca, gerando negócios entre os
participantes reduzindo custos, fortalecendo as marcas e multiplicando as ações
conjuntas;

5. Juntos teremos oportunidade de participação e mais visibilidade em grandes
eventos de tecnologia internacionais no Rio de Janeiro;

#juntossomosmais
#juntostrazemosmaisnegocios


