Newsletter #4

“Seja qual for a área, nós hackeamos!”

O FILS15 tem o prazer de anunciar a criação do Hackerspace Dumont, idealizado por
diversas comunidades em atividade no Brasil para representar o movimento hacker no
Fórum. O espaço terá livre acesso durante o evento, para qualquer interessado. E não
importa se você acha que não sabe nada de tecnologia: a porta estará aberta! Curtiu?! Vem
pro #FISL15!

Um hackerclube dentro do FISL!
Hackerspaces são espaços que tem se espalhado pelo mundo
todo, criados e mantidos pela comunidade como pontos de
encontro onde as pessoas podem para trabalhar em seus
projetos, aprender e ensinar. E, é claro, se divertir! O
Hackerspace Dumont será um espaço autônomo dentro FISL,
operado por representantes do Matehackers, Garoa Hacker
Club, MariaLab, Tarrafa, Hackerspace Salvador e Raul Hacker
Club. O espaço é livre e aberto para desenvolvimento de
trabalhos, trocas de informações e bate papos entre hackers
novatos e veteranos. Nenhum conhecimento prévio é
necessário e se você precisar de um guia para saber por onde
começar em qualquer área de tecnologia, certamente vai encontrar ajuda.
Se você não tiver idéia do que quer aprender ou fazer, também poderá conseguir diversas sugestões. E
nas palavras destes nossos convidados mais que especiais: “Seja qual for a área, nós hackeamos!”
Curtiu? Então vem pro FISL15!
Saiba mais.

Destaque imperdível: Jérémie Zimmermann, vice-presidente da April
Jérémie Zimmermann é vice-presidente da ONG francesa pioneira na
promoção e defesa do Software Livre, que se tornou uma peça chave
na democratização e disseminação de padrões abertos na Europa. A
April tem trabalhado incessantemente para aumentar a
conscientização sobre os perigos da apropriação de conhecimento por
interesses privados.
Zimmermann também é o porta-voz e cofundador da sede em Paris do
La Quadrature du Net , um grupo da sociedade civil focado em
preservar as liberdades fundamentais na internet através da
informação sobre projetos legislativos que ameaçam a liberdade civil,
o desenvolvimento econômico e social na era digital. Durante o
FISL15, Zimmermann vai falar da experiência (e das dificuldades!) de
lutar pela liberdade do conhecimento na Europa. Não dá para perder!
Saiba mais.
Já fez sua inscrição para o #FISL15? Inscreva-se agora!
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