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Notícias em destaque

notícia que mais atraiu a atenção dos leitores
do BR-Linux nesta semana foi uma seqüência
em três atos. Inicialmente o instituto norteamericano Alexis de Tocqueville (que há dois anos
publicou um estudo ligando o software livre ao
terrorismo internacional – e posteriormente admitiu
que o trabalho havia sido financiado pela Microsoft)
divulgou outro de seus estudos: desta vez colocando
em dúvida que Linus Torvalds seja mesmo o autor
original do Linux (002429.html) - entre outras
razões, porque seria impossível para uma pessoa
sozinha escrever uma implementação do Unix.
Ato contínuo, o próprio Linus Torvalds, em um de
seus e-mails típicos, admitiu não ser o autor, e
atribuiu a real autoria ao Papai Noel (que
compartilha com ele a origem finlandesa) e à Fada
dos Dentes (002431.html).
Para completar, Andrew Tanenbaum (autor do Minix
e apontado pelo ADTI como o verdadeiro pai do
Linux) manifestou-se criticando pesadamente o
autor do estudo e afirmando que o autor do Linux é
mesmo Torvalds (002453.html). Ultimamente, os
ataques ao Linux parecem ser cada vez mais
rasteiros...
Ainda na linha dos estudos risíveis, no final de
semana publicamos uma peça que atraiu muita
atenção: um artigo defendendo a hipótese de que o
software livre nas escolas é uma manobra do
governo para favorecer empresas internacionais,
reduzindo
suas
perdas
com
a
pirataria
(002425.html). Sem comentários.
As distribuições parecem estar em plena atividade e
disputando um lugar nas manchetes: a Conectiva
anunciou o lançamento do segundo RC do Conectiva
Linux 10 (002426.html), e o Fedora Core 2 foi
lançado oficiosamente (002422.html) e oficialmente
(002439.html). Para completar, publicamos um texto
sobre o BitTorrent (002423.html), ferramenta que
tem sido importante para quem tenta ficar
atualizado com os downloads das distribuições mais
recentes.

As 10 notícias mais lidas
1. "Estudo" nega autoria do Linux a Linus Torvalds
(002429.html)
2. Lançado o Conectiva Linux 10 RC2 (002426.html)
3. O ano do BitTorrent (002423.html)
4. Troféu girocóptero: Software livre nas escolas é
manobra do governo para favorecer empresas
internacionais (002425.html)
5. Torvalds admite não ser o autor legítimo do Linux
(002431.html)
6. Fedora Core 2 anunciado para terça, mas já
disponível para download (002422.html)
7. Fedora e mais Fedora (e um pouco de Red Hat)
[atualizado] (002439.html)
8. Projeto UnderLinux pede apoio da comunidade
(002447.html)
9. Microsoft restringe atualizações (002435.html)
10. Drivers pra Scanner TCE no Debian/Kurumin
(000713.html)

Queremos saber a sua opinião
Esta newsletter é publicada há 4 meses apenas em
formato de texto corrido, e distribuída por e-mail.
Este exemplar que você tem em mãos é uma versão
piloto em formato PDF, feita especialmente para
saber a sua preferência. Você prefere o formato
tradicional, leve e portável, ou esta edição em PDF
com diagramação mais caprichada? Dê sua opinião e
as sugestões que achar necessário escrevendo para
pesquisa@br-linux.org.

Colabore!
O site BR-Linux se orgulha de publicar conteúdo
original e de qualidade produzido pelos leitores.
Envie sua dica, artigo, sugestão de notícia, tutorial
ou outros materiais através do link “Sugerir notícia”
na capa do site!

Como usar nossas URLs: Para facilitar a leitura, todos os endereços de notícias são mencionados de forma abreviada. Para acessar as páginas
mencionadas apenas pelos números, acrescente o endereço “http://br-linux.org/notícias/” à frente deles. Assim, o link 002122.html deve ser
digitado no seu navegador como “http://br-linux.org/notícias/002122.html”. Se preferir, assine a versão em texto puro desta newsletter, que
exibe os links completos e prontos para copiar e colar (ou abrir diretamente a partir do seu programa de e-mail.
Licença de uso e redistribuição: (c) 2004 Augusto C. Campos (brain@br-linux.org). É dada permissão para usar, copiar, distribuir e/ou modificar
esta newsletter sob os termos da Licença de Documentação Livre GNU, Versão 1.2 ou qualquer versão posterior publicada pela Free Software
Foundation, sem seções invariantes.

As 10 notícias mais comentadas

Entrevistas

1. 16/05 Troféu girocóptero: Software livre nas
escolas é manobra do governo para favorecer
empresas internacionais (002425.html)

O renascimento das entrevistas exclusivas da
newsletter BR-Linux ainda não será nesta edição,
mas nesta semana publicamos chamadas para três
interessantes entrevistas mostrando os bastidores do
desenvolvimento do Linux. A primeira é com Andrea
Arcangeli, desenvolvedor do kernel do Linux
conhecido por ter reescrito o código de memória
virtual do kernel 2.4 . Andrea é um italiano de 27
anos e trabalha para a SUSE. Em sua entrevista,
Andrea fala sobre como se envolveu com o Linux,
explica a complexidade da memória virtual e abre o
jogo sobre seus planos para o kernel 2.7.

2. 13/05 Bolão BR-Linux: acerte a data do
lançamento da versão oficial do Conectiva Linux 10
(002413.html)
3. 19/05 Projeto UnderLinux
comunidade (002447.html)

pede

4. 13/05 Consenso
(002412.html)

Software

sobre

apoio

da

Livre

5. 17/05 "Estudo" nega autoria do Linux a Linus
Torvalds (002429.html)
6. 19/05 Fedora e mais Fedora (e um pouco de Red
Hat) [atualizado] (002439.html)
7.
18/05
Microsoft
(002435.html)

restringe

atualizações

8. 13/05 Novo sistema livre nacional de busca
oferece e-mail gratuito ilimitado (002409.html)
9. 18/05 Vaga para desenvolvedor Kylix e PHP em SC
(002444.html)
10. 18/05 Torvalds admite não ser o autor legítimo
do Linux (002431.html)

Bolão do lançamento do Conectiva Linux 10

J

á passamos dos 500 palpites registrados, e
garantimos prêmios interessantes. Diversas
empresas (como a Conectiva, a LinuxMall, a
SiteHosting, a Tempo Real e o próprio BR-Linux)
estão oferecendo prêmios e brindes, e assim o
primeiro colocado vai ganhar o próprio Conectiva
Linux 10, o segundo lugar vai ganhar uma camiseta
Pólo com estampa da Conectiva, e o terceiro ganha
um boné com estampa da Conectiva. Entre os
demais participantes serão sorteados diversos
brindes, incluindo canecas do Tux, canetas de metal
Powered by Linux, dois pinguins de pelúcia,
camisetas do SiteHosting e outros brindes ainda em
negociação. Envie já o seu palpite em 002413.html

Outro entrevistado da semana foi Holger Dyroff, da
SUSE. Na entrevista do site OrangeCrate, Dyroff fala
sobre o SUSE Linux em geral, sobre a recém-lançada
versão 9.1 em particular, e sobre o futuro da
distribuição. Para completar, ontem o Slashdot
publicou as respostas de Jeremy White, do projeto
Wine, às perguntas dos leitores. White é também
fundador da CodeWeavers (que comercializa o
CrossOver Office), e em sua entrevista demonstra
como é possível (e pode ser muito benéfica) a
coexistência entre interesses comerciais e os
desejos da comunidade na manutenção de um
projeto aberto.
Veja os detalhes das três entrevistas acima em
002443.html
Outra entrevista interessante, principalmente para o
pessoal das artes gráficas, foi a que o OSNews
publicou com o brasileiro Everaldo Coelho e o tcheco
Jakub Steiner (ilustradores do KDE e do GNOME,
respectivamente). Everaldo e o seu colega mais
conhecido como Jimmac contam a história de seu
envolvimento com as artes e com o software livre,
falam sobre aplicativos, sobre o processo de criação
de ícones e muito mais. E ainda dão conselhos para
quem quer ingressar nesta área! Detalhes em
002460.html

Resenha da Tempo Real: Dominando Linux
Firewall Iptables
por André Wolff.
Na semana passada recebemos um livro sobre o IP
Tables. Como a oferta de livros sobre Firewalls em
linux e grande no mercado nacional, nao dei a
importancia devida. Engano meu, o livro "Dominando
Linux Firewall Iptables" de Urubatan Neto é hoje o
mais vendido em nosso site. Confira e aproveite a
promoção
que
estamos
fazendo.
http://www.temporeal.com.br/produtos.php?id=168
462&rnd=56

Vaga para desenvolvedor Kylix e PHP em SC
Recebi de fonte que solicitou o anonimato este
anúncio para uma vaga de desenvolvedor que,
embora não seja exclusivamente de tecnologias
livres, pode interessar a alguns de vocês. Um
detalhe importante é que os candidatos devem ter
condições de trabalhar em horário comercial
integral no escritório da empresa na região
metropolitana da capital catarinense. Segue a
íntegra do anúncio recebido"Empresa catarinense de
grande porte busca colaborador para Grande
Florianópolis. Fundamental: Experiência comprovada
em Kylix e PHP; Conhecimento em Webservice e em
linguagem SQL; Disponibilidade integral no horário
comercial. Desejável conhecimento adicional: Linux,
Java e Photoshop para tratamento de imagens.
Detalhes (inclusive o endereço de e-mail para envio
do currículo) em 002444.html - e não esqueçam de
mencionar onde viram o anúncio, para ganhar a
simpatia dos avaliadores desde o primeiro
instante ;-)

Anuncie no br-linux.org!
O site www.br-linux.org fala diretamente à
comunidade Linux brasileira, com dezenas de
milhares de visualizações diárias. Entre em contato
através
de
http://brlinux.org/feedback/feedback.htm e
peça
um
orçamento sem compromisso - anunciar online traz
mais retorno e custa bem menos do que você
imagina. Os anunciantes atuais podem confirmar a
qualidade do serviço e o retorno obtido! Podemos
oferecer banners nos formatos tradicionais (full, half
e botão), na capa ou áreas Premium, além de
inserções nesta newsletter. Todas as inserções serão
claramente marcadas como publicidade.

Acompanhe nossas notícias
Que tal acompanhar as notícias do br-linux.org "ao
vivo" na barra do KDE, no Evolution, no Karamba, no
gkrellm ou em qualquer outro aplicativo que suporte
o serviço de "news ticking"? O BR-Linux suporta o
formato RDF de resumos de notícias, que é o que a
maior parte destes aplicativos utiliza. Tudo o que
você tem que fazer é selecionar seu aplicativo
preferido, e apontá-lo para a URL http://brlinux.org/noticias/index.rdf - que é o nosso resumo
RDF. Simples não? E você ainda pode aproveitar para
incluir a visualização de diversos outros sites de
notícias que oferecem o mesmo recurso.

Expediente: Cadastramento, descadastramento,
contato
Esta é a newsletter semanal do site www.brlinux.org, que circula por e-mail e gratuitamente às
sextas-feiras trazendo conteúdo de interesse da
comunidade Linux brasileira. Esta publicação não
tem filiação ou ligação com nenhuma empresa, e
qualquer publicidade exibida neste exemplar estará
claramente descrita como tal.
Se você está recebendo esta edição, é porque
solicitou sua inscrição preenchendo o formulário
anexo ao da pesquisa dos favoritos da Comunidade
Linux 2003, no ano passado, ou mandou e-mail para
assinatura@br-linux.org. Se desejar cancelar, basta
enviar um e-mail em branco para cancelar@brlinux.org. Se algum amigo quiser se inscrever, peça
a ele que mande e-mail em branco para
assinatura@br-linux.org.
Se você tiver sugestões, críticas ou qualquer
comentário,
acesse
http://brlinux.org/feedback/feedback.htm e deixe seu
recado! Eu não prometo responder rápido, mas
tenha certeza de que eu leio tudo. Escreva também
para contar se você gostou ;-)

