Comunidade Curitiba Livre
A Comunidade Curitiba Livre é um grupo de estudo que atua em prol do
movimento de Software Livre na cidade de Curitiba e Região Metropolitana.
Nossas atividades sempre são focadas no incentivo ao uso e desenvolvimento de
Software Livre além de promovermos a liberdade do conhecimento.
A Comunidade é formada por pessoas físicas que estão em diversas categorias da
sociedade como: estudantes, empregados em empresas privadas, funcionários
públicos, empresários (donos de empresas de TI que trabalham exclusivamente
com Software Livre), e membros de outras organizações sociais.
Entre os profissionais que colaboram com a Comunidade temos por exemplo:
professores do ensino médio e do ensino superior, gestores de TI, administradores
de redes, administradores de sistemas, desenvolvedores, analistas, especialistas
em segurança, especialistas em suporte, especialistas em ensino a distância, etc.
Nosso grupo não conta apenas com representantes das áreas técnicas
relacionadas à TI. Nele pode-se encontrar representantes de áreas tão diversas
como: administração, contabilidade, design, engenharia, educação, políticas
públicas, entre outras.
Todos são bem vindos a participar do grupo. Para conversar com os membros da
Comunidade Curitiba Livre, você pode participar da nossa lista discussão.
Para se inscrever na lista, acesse o endereço: www.bit.ly/lstctb
Confira a agenda dos próximos eventos de Software Livre no nosso site:

www.curitibalivre.org.br

O que é Software Livre
É a Liberdade que temos de executar,
copiar, distribuir, estudar, modificar e
aperfeiçoar programas de computador.
Qualquer um pode adquirir Software Livre baixando
gratuitamente da internet ou copiando de outra pessoa
porque isso não é considerado pirataria.
Software Livre não é sempre gratuito. Nos casos que
se paga por um programa, o código é seu, com a
liberdade de usá-lo da forma que desejar, podendo até
distribuir cópias gratuitas a outras pessoas.
Quem sabe programar pode acessar o código-fonte e
alterá-lo da forma que achar melhor.
Pessoas no mundo inteiro desenvolvem programas de
computador disponibilizados como Softwares Livres para
outras pessoas usá-los livremente, e assim ajudar na
construção de uma sociedade melhor.

O GNU/Linux é um sistema operacional.

Apoio:

O principal objetivo é a promoção do uso e do
desenvolvimento de software liv-re como uma alternativa de
liberdade de expressão, econômica e tecnológica.
www.softwarelivre.org
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GNU/Linux
Todo computador precisa de um sistema
operacional para funcionar e se utilizá-lo.

O Projeto Software Livre Brasil é
uma iniciativa não governamental
que reúne instituições públicas e
privadas do Brasil: poder público,
universidades,
pesquisadores,
empresários, grupos de usuários,
hackers, ONG's, etc.

Distros

O Linux (como é mais conhecido) faz seu computador
funcionar muito mais rápido porque ele é mantido por
pessoas e empresas do mundo inteiro que trabalham
todos os dias para melhorá-lo. Você não precisará
reiniciar o seu computador o tempo todo e nem pegará
vírus porque o Linux é mais estável e seguro.
Como o Linux é software livre você pode baixá-lo da
internet sem nenhum custo ou pedir para um amigo
copiar um CD/DVD para você.
Existem várias distribuições GNU/Linux.
Peça ajuda para alguém que entende de Linux para
saber qual a melhor opção para você.

Powered By

As distribuições (distros)
GNU/Linux já trazem as
principais ferramentas
para o dia a dia, visite o
site de algumas delas e
escolha a sua!
www.debian.org
www.linuxmint.com
www.ubuntu.com
www.fedoraproject.org
www.opensuse.org
www.mandriva.com
www.mageia.org
www.centos.org
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