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Prezados leitores da Linux Magazine,

Nos últimos três anos, muito se falou em Software Livre e de Código Aberto (SL/CA). Na esfera
internacional, instituições surgiram e se fundiram,
novas distribuições foram criadas, modelos de
negócios foram discutidos, alguns se mostraram
perfeitamente lucrativos, outros, absolutamente
enganados, novos modelos foram inaugurados,
processos judiciais se iniciaram e terminaram, trocaram-se acusações verdadeiras e falsas, empresas
despertaram para a relevância do SL/CA, e muito
se debateu sobre a importância deste.
No âmbito nacional, movimentos possivelmente
ainda maiores foram efetuados. Novos portais surgiram, milhões de novos computadores foram pré-instalados com Linux, leis de incentivo ao SL/CA foram
implementadas, importantes migrações foram realizadas, eventos cobriram o país, e novamente se discutiu profundamente a respeito da importância dos
modelos de SL/CA.
Nesse período, a Linux Magazine foi criada e
vem lutando para se estabelecer como veículo de
difusão do SL/CA, publicando conteúdo com a qualidade e a dedicação que os leitores almejam. Nas
diﬁculdades e sucessos enfrentados, aprendemos
cada vez melhor o que nossos leitores esperam, e
acreditamos que a revista vem progredindo no sentido de satisfazer suas expectativas.
A sua participação, caros leitores, com críticas,
sugestões e elogios, ajudou-nos a moldar uma publicação voltada ao mercado corporativo brasileiro
de SL/CA. A equipe da Linux Magazine agradece
por sua inestimável colaboração para incentivar
o uso de tecnologias livres e transformar o Brasil
num centro de excelência em produção e uso dessas mesmas tecnologias, o mais importante avanço
na computação nos últimos 30 anos.
Muito obrigado! ■
Pablo Hess
Editor
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