13º FÓRUM INTERNACIONAL SOFTWARE LIVRE

Richard Stallman lançará fisl13 em Porto Alegre

Criador do movimento Software Livre participará do lançamento oficial do evento no
Palácio Piratini

O criador do movimento software livre, Richard Stallman, fará o lançamento oficial da 13ª edição do
Fórum Internacional Software Livre no próximo dia 4 de junho, às 14h30min, no Palácio Piratini, sede do
Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Stallman estará em Porto Alegre para o debate “A liberdade na sociedade digital” com o Governador
Tarso Genro, que marca as comemorações de um ano do Gabinete Digital, 40 anos da Companhia de

Processamento de Dados do RS (Procergs), 25 anos da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia

(SCIT) e 70 anos da Fundação de Ciência e Tecnologia (Cientec). O evento também demonstra o
comprometimento do governo do Estado, parceiro do fisl, com as políticas de uso de software livre e com
as liberdades na internet.

O pai do movimento Software Livre
Richard Stallman, que já participou é conhecido como o pai do movimento software livre. Em 1983 criou
o projeto GNU nos Estados Unidos, com o objetivo de criar um sistema operacional totalmente livre, que

qualquer pessoa pudesse usar, estudar, modificar e distribuir. É também fundador da Free Software
Foundation e hoje se dedica a disseminar os ideias de liberdade e software livre pelo mundo. Para fazer

uma contextualização sob o ponto de vista do cenário brasileiro foi convidado o ativista em liberdade na
internet, Marcelo Branco.

O encontro terá transmissão ao vivo pelo site do Gabinete Digital do Governo do Estado do RS.
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Sobre o Fórum Internacional Software Livre (FISL)
O Fórum Internacional Software Livre acontece desde o ano 2000 - chegando em 2012 a sua 13ª
edição - tendo surgido de uma mobilização em prol da luta pela liberdade e autonomia tecnológica
do país.

Fundado nos ideais construídos inicialmente por Richard Stallman e posteriormente pela

comunidade de hackers e desenvolvedores do sistema operacional GNU/Linux, o fórum é o
momento de encontro físico de muitas pessoas que se conhecem e trabalham apenas pela
internet em projetos das mais variadas temáticas. A comunidade de usuários é o coração do fisl e

interage com diversos outros setores da sociedade, como a academia, profissionais, empresas,
investidores, governos e sociedade civil.
Informações para a imprensa:
Mariel Zasso

Fone: (51) 3228-0199

Gabriel Galli

Fone: (51) 9634 2152

Site: www.fisl.org.br

Email: comunicacao@softwarelivre.org
Acesse no site a nossa seção Imprensa para mais releases e relatórios de edições anteriores.
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