Assunto: : Notícias
Tópico: : Atenção - A comunidade precisa de voluntários para um novo projeto
Re: Atenção - A comunidade precisa de voluntários para um novo projeto
Autor: : Creto
Data: : 28-10-2013 12:03:24
URL:
Citando:

AgentSmith escreveu:
Pois então, meus caros colegas de comunidade, vou começar a listar as situações onde a comunidade
precisa de vocês.
1-Hoje em dia, os anúncios da comunidade ficam limitados ao que eu escrevo. Meu alcance, seja nacional
ou internacional é limitado.
A comunidade precisa de voluntários para espalhar o que anda acontecendo. Então necessitamos de
multiplicadores.
Redes sociais, twitters, Orkut, FB. Eu passo as informações no G+, mas, outras redes e sites eu não
tenho tempo de cobrir.
Então, quem quiser se voluntariar para estas tarefas de divulgação, se aliste aqui.
2-Temos diversos projetos "no forno". Mas, antes de lançá-los, necessito de testadores que me deem um
bom feedback, para fazer lançamentos bons, sólidos e de qualidade.
3-Vou precisar de ajuda da comunidade, com opiniões e sugestões para novas versões do PCLinuxOS.
Como já adiantei, nossa próxima versão é o projeto K, mas, há outras sendo planejadas.
Ok ?
Agora é com vocês,
Sds

HUmmmmm, assim acho que o Creto mesmo com a "QuelôniosNET" dá para ser um dos caras não?
Serei sempre disposto a ajudar no que for nossa comunidade PCLOS BR e o PCLinuxOS que é uma distro (em
palavras não diplomáticas do CReto): "supimpa"
E caro AgentSmith, saiba que espero sim por isso:
Citando:

AgentSmith escreveu:
(...)
E, o projeto K, que é PCLOS Br KDE, que é um antigo pedido da comunidade.
(...)
Nossa história futura poderá ser maior do que já foi até aqui. Mas, depende da comunidade fazer a sua
parte.
Sds

Mas tive grande paciência, pois sei que será mais supimpa ainda kkk
Agradeço a todos, já que aqui também tenho adquirido muito do pouco que sei em GNU/Linux.
Valeu! Conte comigo.
Uma ideia: não sou assíduo frequentador do facebook, mas no meu caso não sei se tem como criar duas
páginas (tenho uma no meu perfil: Epidemic LInux) mas se tiver como, pergunto é uma boa?
Se sim, posso criar...
T+

