Governo do Estado do Rio Grande do Sul lança portal de dados
abertos
Anúncio foi feito de forma oficial no Fórum Internacional Software Livre nesta quinta-feira (08/05)
O anúncio foi feito pelo diretor da Procergs (Companhia de processamento de dados do Estado do
Rio Grande do Sul), Carlson Aquistapasse. O Portal RS contava com uma versão anterior, mas que
recebeu diversas melhorias. O objetivo é oferecer o máximo possível de informações do Governo do
Estado que podem ser abertos à população.
- Um ganho para sociedade é fiscalizar o trabalho do Estado e outro é aprimorar a democracia
usando os meios digitais. Todo o processo de tecnologia por trás desse portal é feito com
ferramentas de domínio livre. Então, a sociedade pode usar os códigos para desenvolver outros
portais. Inclusive outros estados podem valer-se desses códigos para desenvolverem ferramentas
iguais ou mais avançadas - afirmou.
A solenidade aconteceu no Centro de Eventos da PUCRS onde acontece até sábado o FISL.
- Se hoje o portal não está completo, o importante é que ele está aberto e disponível para que
qualquer um possa aprimorá-lo - completou o secretário adjunto da Casa Civil, Flávio Helmann.
O Governo do Estado também apresentou no FISL um novo aplicativo para aparelhos móveis. Na
nova versão do RS Móvel dobrou o número de serviços oferecidos pelo Estado. Agora são
aproximadamente 50 itens. Além das informações gerais do governo estadual, é possível, por
exemplo, o cidadão fazer uma denúncia na área de segurança pública, consultar matrículas nas
escolas da rede estadual, acessar os serviços da CEEE, Corsan, entre outros. O RS Móvel pode ser
acessado pela web no endereço http://www.m.rs.gov.br.
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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