
Jornal do Comércio - Painel Econômico/Danilo Ucha  
29/09/03  
 
O Sindicato das Empresas de Informática do RS, a Associação das Empresas  
Brasileiras de Tecnologia da Informação Software e Internet e o Projeto  
Software Livre RS promovem encontro com o professor Alfonso Molina,que atua  
na articulação com diversas Organizações Não-Governamentais européias para  
captar recursos para projetos voltados às áreas de Tecnologia da Informação.  
Às 18h, na sede do Seprorgs.  
 
 
****************************************************************************  
 
Correio do Povo - Restinga se mostra a dois estrangeiros  
29/09/03  
 
A experiência porto-alegrense de implementação do projeto Estúdio Multimeios  
Restinga foi apresentada na tarde de ontem para o professor universitário  
escocês Alfonso Molina e a italiana Mirta Michilli, diretora do Consórcio da  
Juventude Digital, organizado pela prefeitura de Roma, que difunde  
tecnologias de informação entre jovens. A intenção, segundo Helena Bonumá,  
secretária dos Direitos Humanos e Segurança Urbana, é formar parceria com  
europeus, tanto na área técnica quanto na busca de referências de fontes  
financiadoras de projetos sociais.  
Eles conheceram os 14 grupos culturais que integram o projeto e se animaram  
com a proposta, que coincide com suas preocupações do uso da tecnologia com  
caráter de inclusão social. O estúdio da Restinga proporcionará acesso à  
Internet e novas tecnologias a famílias de baixa renda. Hoje e amanhã, eles  
visitarão alguns telecentros da cidade.  
 
 
*****************************************************************************  
 
Correio do Povo - Panorama Econômico/D. Nunes  
28/09/03  
 
Seprorgs, Assespro/RS e Projeto Software Livre RS promovem encontro, nesta  
segunda-feira, às 18h, com o professor da Universidade de Edimburgo  
(Escócia) Alfonso Molina. A pauta é captação de recursos junto a ONGs  
européias. Inscrições limitadas pelo seprorgs@seprorgs.com.br. 
 
  
******************************************************************  
 
Correio do Povo - Panorama Econômico/D. Nunes  
26/09/03  
 
EUROPEUS NA TINGA  
A Incubadora Empresarial da Restinga receberá europeus no domingo. Alfonso  
Molina, da Universidade de Edimburgo (Escócia), e Mirta Michilli, diretora  
do Consórcio da Juventude Digital, da Prefeitura de Roma, que premia  
projetos inovadores de TI, acompanhados da secretária dos Direitos Humanos e  
Segurança Urbana, Helena Bonumá, conhecerão a experiência desenvolvida em  
software livre nos telecentros. Querem importar tecnologia.  
 
 
************************************************************************  
 
 
 
 
 

mailto:seprorgs@seprorgs.com.br


Baguete - Europeus querem importar experiências gaúchas em Software Livre  
26/09/2003  
 
Duas importantes figuras da área de tecnologia e inclusão digital da Europa  
estão no Brasil conhecendo as experiências desenvolvidas em software livre  
nos governos, com o interesse de importar à União Européia soluções e  
serviços do país, além de apoiar com recursos e orientação técnica projetos  
gaúchos na área de Tecnologia da Informação (TI)...  
 
http://www.portoalegre.rs.gov.br/taxacao/default.asp?proj=197&secao=388&m1=3766 
 

http://www.portoalegre.rs.gov.br/taxacao/default.asp?proj=197&secao=388&m1=3766

