Anunciado novo diretor da Procempa em meio ao Fórum Internacional
Software Livre
Prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, fez o anúncio em solenidade oficial de abertura do FISL na
noite de quarta-feira (07/05)
O prefeito José Fortunati anunciou nesta quarta-feira, 7, o nome do novo diretor-presidente da
Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre (Procempa). Técnico de
informática, Mário Teza foi vice-presidente da Procergs, gerente regional da Dataprev-RS e diretor
geral da Campus Party, durante 4 anos. Também foi membro do comitê gestor internet Brasil.
- O principal desafio é manter Porto Alegre como uma cidade inovadora, pois ela já é reconhecida em
vários segmentos e queremos avançar ainda mais nisso. Precisamos tornar a capital gaúcha
conhecida no Brasil e no mundo como uma cidade que aposta na inovação aberta e colaborativa declarou Mário.
O anúncio ter sido realizado durante o Fórum Internacional Software Livre (FISL) não foi à toa. Mário
Teza foi um dos idealizadores da primeira edição do evento na capital gaúcha e trabalha há muitos
anos defendendo a causa.
- Vários eventos surgiram em Porto Alegre e depois foram embora, diferente do que ocorre com o
FISL e ele só não foi para outros locais porque teve o apoio local e isso é muito importante para
história da cidade e futuro que queremos construir - completou Mário.
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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