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rodrigo virmond lima escreveu:
Agent Smith , desculpe-me por reabrir este tópico . Mas tenho acompanhado , no fórum do PCLinuxOS ,
alguns usuários querendo uma versão mais atualizada da iso LXDE do que a do início de 2018 ; e se
batendo pra fazer uma . Eu não participo do fórum (só leio) porque meu conhecimento não acrescentaria
muito , e traduzido pro inglês ainda atrapalharia . Mas te pergunto : eles não sabem que existe esta versão
aqui , que está bem mais atualizada ? Ou não querem usar por ser Br ?
E aproveitando que estou aqui : o fato de estar sendo lançada mais uma iso LXQt significa que LXDE
tende a acabar como KDE4 ?
Abraços

Olha... Os americanos são peculiares, para dizer o mínimo. Durante muito tempo eu não pude sequer aventar
que fazia as Isos Br, pois eram regras do fórum de não fazer propaganda para Isos derivadas que não
atendessem certos quesitos.
Bom, bom. Isso foi até aparecerem as versões comunitárias. Daí, eu pude anunciar as Isos Br. Mas, quando
isso aconteceu, eu já fazia as Isos Br há 3 anos.
Bom, eu sempre anuncio as Isos Br lá, e, tem um senhor, que eu penso gosta das minhas Isos, já que quando
eu anuncio ele torrenteia as minhas Isos e cria o magnet link para elas.
É o DBass, um senhor muito legal.
De qualquer forma, estou num grupo de Telegram de usuários sul americanos, e, minhas Isos (LXDE
principalmente) são muito queridas no Uruguai, Venezuela e Colômbia.
Se olhar as estatísticas de download, estes países, nos últimos 6 meses, têm baixado minhas Isos de forma
constante, ficando nos primeiros lugares.
Se você quiser entrar no tópico e dar um toque para eles, esteja à vontade.
Eu não farei, pois já faço o anúncio quando lanço, e, minha vó dizia: Pra comer a gente só chama 1 vez, e,
bem baixinho.
Ehehehhehehehehe
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