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Amigos,
Eu venho trazer este assunto aqui, pois é de suma importância.
O PCLinuxOS Brasil, como nossa comunidade, existe desde 2011, tendo nascido quase que das "cinzas" da 1ª
comunidade.
E, diga-se de passagem, conseguimos fazer muito mais coisas que os amigos que nos precederam.
Ponto para nós.
Mas, chegamos numa situação um tanto quanto incômoda.
Explico:
Não temos campanhas de arrecadação, apenas quando nosso domínio vai vencer.
Temos diversos simpatizantes que, usam certas versões do PCLinuxOS americano, por não termos essas
versões em nosso idioma e projeto gráfico.
Tenho tido diversas conversas no nosso grupo do Telegram, e, essas aspirações e anseios vem à tona.
A questão, pura e simples, é que nos falta $$$ para termos mais ousadia e tentarmos outras coisas.
Também, não gostaria de ficar pedindo sempre que o domínio fosse expirar. Gostaria de ter uma reserva,
captada em uma época boa, para os dias de "inverno".
Poder comprar um HD de 1TB, quem sabe um AMD Ryzen, para aumentar o número de ISOS, poder fazer
vídeo tutoriais no nosso canal do You Tube, tudo isso me passa pela cabeça.
No entanto, o entrave é o mesmo... A falta do cascalho.
Bom, como nossa comunidade é sempre atuante, eu gostaria de pedir a vocês que se manifestassem neste
tópico.
Eu estou tentando conseguir formas de financiamento coletivo, mas, por incrível que pareça, PayPal e Patreon
são extremamente mercenários. Você pode vender qualquer coisa por eles, mas, receber DOAÇÕES,
negativo.

Eles só aceitam doações para ONGS.
E, criar uma ONG é uma burocracia tão grande, que quando sair, meu neto já tá na faculdade.
Assim, peço a todos nossos amigos e entusiastas do PCLinuxOS Brasil que se expressem aqui neste post, e,
deem ideias e sugestões para o PCLinuxOS Brasil crescer ainda mais.
Pois agora, ele não ficará mais MUDO. Nunca mais!!!

Sds,

