Parceria fomenta software livre no Centro-Oeste
Associação Software Livre.org (ASL) faz parceria com SINDPD-DF em busca da nacionalização da
eventos do movimento software livre
O Movimento Software Livre brasileiro ganhou mais apoiadores no Distrito Federal a partir desta
sexta-feira (09). Durante a 15ª edição do Fórum Internacional Software Livre (FISL15), a Associação
Software Livre.org (ASL) assinou parceria com o Sindicato dos Trabalhadores de Empresas e
Órgãos Públicos e Privados de Processamento de Dados, Serviço de Informática, Similares e
Profissionais de Processamento de Dados do Distrito Federal (SINDPD-DF) em busca do fomento do
software livre e atividades dos diversos ativistas do governo do Distrito Federal.
De acordo com o coordenador geral do FISL,Ricardo Fritsch, a parceria é importante, pois se trata
do primeiro acordo com sindicato de trabalhadores de TI que são efetivamente aqueles que
desenvolvem o código e fazem os códigos de computadores funcionar.
- A parceria abre a possibilidade de outros sindicatos colocarem olhares e fazerem reflexões se não
é o caso de também assinarem convênios com a ASL. Temos interesse em participar com entidades
e organizações de outros estados para fomentar questões de conhecimento livre e padrões abertos conclui.
Para o presidente do SINDPD-DF, Djalma Araújo Ferreira, é importante fomentar o software livre no
entorno de Brasília (Goiás, parte de Minas Gerais e parte da Bahia).
- Começaremos a trabalhar junto e disseminar o software livre, pois na verdade, se fala muito de
software livre, mas não há uma comunidade estabelecida. A ideia é, junto com ASL, realizar, no
segundo semestre, um mini FISL para reunirmos a comunidade - prevê Ferreira.
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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