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Editorial

Aniversário!

Prezado leitor, prezada leitora da Linux Magazine,
quem diria: já se passou um ano desde que começamos a trazer mensalmente informações consolidadas sobre Linux e outros sistemas e
aplicativos de código aberto. Foi um ano de muita luta para adequar
a revista às necessidades e particularidades do mercado brasileiro,
um ano de aprendizado constante para aprimorar a qualidade da
revista e inseri-la no contexto nacional das diferentes comunidades
de projetos de Software Livre e de seus eventos, com o intuito de disponibilizar um canal
de comunicação tanto para essas comunidades quanto para o mercado de TI do país. Para
isso, nossa equipe de redação não poupou esforços: apoiamos quase todos os principais
eventos de Software Livre que ocorreram nos últimos 12 meses e procuramos marcar
presença em tantos quantos nos foi possível. Procuramos conversar com líderes de todos
os projetos brasileiros de aplicativos e sistemas de código aberto, colocando a revista à
disposição deles para veicular artigos e notícias de relevância para cada projeto, além
de ﬁcar de ouvidos abertos para as sugestões dos nossos leitores e leitoras.
Façamos uma retrospectiva rápida dos temas abordados pela Linux Magazine nos
últimos 12 meses: Networking, Sistemas de Arquivos, Telefonia IP, SPAM, Linux no
Desktop, Segurança, WiFi, Multimídia, PCs Virtuais, Publicação na Web, Bancos de
Dados e, agora, Integração. Desde a primeira edição, a composição editorial da revista
foi adaptada de modo a contemplar a participação de colaboradores brasileiros. O
resultado não se fez esperar: Augusto Campos, Júlio Neves, Christiano Anderson, Piter
Punk, Sulamita Garcia, para citar apenas alguns, tornaram-se autores regulares de
artigos que se tornaram parte do “pool” editorial da Linux Magazine mundial, com a
possibilidade de serem usados em nossas publicações irmãs na Alemanha, Austrália,
Canadá, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, Polônia e Romênia.
O número de notícias e comentários a respeito do Linux multiplicou-se nesses
últimos doze meses, tanto dentro quanto fora do país: o governo brasileiro viabilizou
o projeto PC Conectado, a Mandrakesoft adquiriu a Conectiva, criando a Mandriva,
para depois adquirir a Lycoris; a Itautec criou sua própria distribuição Linux, baseada
no Gentoo Linux (saiba mais a respeito na próxima edição), a Novell criou o projeto
OpenSuse, a HP adotou o Ubuntu Linux como distribuição para laptops, a Red Hat
está de volta ao Brasil com toda a sua gama de serviços e suporte, a IBM incluiu o
Brasil na rota do projeto OpenPower e a Intel está homologando seu hardware para
Linux. A sexta edição do Fórum Internacional de Software Livre foi um sucesso,
trazendo novamente ícones do cenário Open Source mundial como Eric Raymond e o
onipresente Jon “Maddog” Hall, entre outros. O Congresso Internacional de Software
Livre, realizado em São Paulo, também gozou de participação em massa e a próxima
edição promete. A atenção que o Linux e o Software Livre despertam no Brasil é tanta
que, na segunda quinzena de maio de 2006, vai haver ﬁnalmente uma versão nacional
da Linux World Conference & Expo, da qual falaremos na próxima edição.
Agradecemos a vocês, leitores e leitoras, o privilégio de poder servi-los e sua participação
com críticas, sugestões, elogios e opiniões, e reaﬁrmamos nosso compromisso de trazerlhes o melhor conteúdo Linux todos os meses. Sem vocês, não estaríamos aqui.
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