Venezuela exibe avanços na cultura do Software Livre
Palestra realizada na manhã desta quinta-feira (08/05) no Fórum Internacional Software Livre
mostrou realidade no país latino-americano
País marcado por forte produção petroleira a Venezuela também vive de avançada tecnologia. Com
29 milhões de habitantes o cenário politico é conturbado com protestos que sacodem a nação. O
palestrante Carlos Figuera fez questão de demonstrar a outra revolução que é de desenvolvimento
da cultura de software livre.
Assim como no Brasil, houve avanços no Marco Legal. A história do movimento software livre teve
origem em 2002 num momento em que a estatal PDVSA decidiu parar a empresa e tirar o comando
das mãos de Hugo Chávez. A comunidade de software livre teve importante protagonismo na
recuperação de sistemas que haviam sido destruídos. Outro marco foi o decreto 3990 que
estabeleceu o software livre como prioritário em instituições públicas.
- Hoje o software livre está praticamente em todas as instituições e é parte da cultura do país - disse.
A maioria dos serviços web na Venezuela estão em GNU Linux com algumas exceções em
empresas públicas grandes que usam Oracle e SAP.
O FISL ocorre de 7 a 10 de maio no Centro de Eventos da PUCRS, localizado na Avenida Ipiranga,
n° 6681. A programação completa, outras informações e inscrições podem ser obtidos no site
www.fisl.org.br.
Sobre o FISL
O Fórum Internacional Software Livre esteve sempre propondo os debates mais prementes sobre
tecnologia e liberdade. O sucesso é resultado do trabalho, da colaboração e do envolvimento de
milhares de pessoas que acreditam nas soluções tecnológicas e educacionais livres, no
conhecimento como bem público e na força de tecnologias de informação como ferramentas de
empoderamento para a democracia.
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