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Impressora estampa rótulos
direto em CD e DVD. Pág.10
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Alex Silva/AE

Linux já não é
bicho-papão
para garotada
Pais e irmãos mais
velhos ensinam a
garotada a mexer e
gostar do sistema
CIBELE GANDOLPHO

Q

uem pensa que o Linux é
um sistema operacional
de gente grande enganase. A criançada está tomando
Nilton Fukuda/AE

P10 (acima) e a EasyShare

Impressoras
aceitam câmeras
de todas marcas
Mas é preciso que a
máquina fotográfica
digital siga o padrão
PictBridge

D

iversas empresas do ramo fotográfico irão lançar impressoras e câmeras com PictBridge na PhotoImageBrazil, feira que começa
amanhã e vai até sexta-feira, em
São Paulo.
O padrão PictBridge permite
que impressoras e câmeras digitais de qualquer marca se comuniquem entre si. Uma máquina
fotográfica digital Canon pode
se conectar à porta USB de uma
impressora Kodak para, em poucos segundos, imprimir uma foto em papel, por exemplo.
O Informática testou duas
impressoras fotográficas com
PictBridge, que serão mostradas na feira de imagem: a P10,
da Olympus, e a Estação Impressora Easyshare, da Kodak.
Para acompanhá-las, foram escolhidas três câmeras compatíveis: a Powershot A300, da Canon, a Kodak Easyshare CX
7530 e a Olympus D580. Ambas
as impressoras produziram as
imagens em papel das três máquinas, num processo rápido,
simples e prático.
No teste do Informática, a
P10 levou 50 segundos para imprimir uma foto. A Kodak demorou um pouco mais: 1,5 minuto.
Elas usam tecnologias de impressão distintas e mostraram
resultados bem diferentes. A
Olympus P10 imprime por sublimação de tinta e apresentou cores saturadas e puxou para o
azul, enquanto a Estação Kodak
imprimiu fotos com cores pouco vivas.
A verdade é que a impressão
caseira não deve ser comparada à profissional, nem na qualidade nem na durabilidade da foto em papel. “Estas impressoras são voltadas para quem busca rapidez e comodidade”, afirma o especialista em produtos
digitais da FujiFilm, Gardinel
Vanzela. A empresa irá lançar
na feira três câmeras digitais
com PictBridge.
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conta do pedaço e divide com
seus pais o PC que roda Linux.
Nathanny Christine Claro, de 7
anos, reclama com a professora
de informática todas as vezes
em que o Windows trava em seu
curso. “Digo pra ela que se fosse
em Linux isso não aconteceria.”
A menina aprendeu a usar o sistema com seu pai, Rodrigo Tadeu Claro, e nunca mais quis trocar. “Ela faz tudo em Linux. En-

O tão esperado game ‘Doom 3’
chega às lojas dos EUA. Pág. 2

Maçan, de 7
anos, só usa
Windows para
jogos da moda

tra com o login e senha e usa sozinha os aplicativos, navega na
internet, veste roupinhas nas bo-

neca virtuais Dolls, edita textos,
etc.”, comenta o pai.
Outro usuário mirim que está

expert em Linux é Leonardo Maçan, de 7 anos, que até já produziu seu próprio blog pelo Linux

usando o computador de seu
pai, Eduardo Maçan. “Nós até temos o Windows em casa, mas
ele não quer usar”, comenta. Leonardo não sente falta do Windows, apenas quando quer usar joguinhos emprestados de amigos
que rodam apenas no sistema de
Bill Gates. “Fora isso, ele se vira
muito bem com o Linux.”
Paulo Zambom, de 27 anos,
de Astorga, no Paraná, ensinou
sua irmã Mariana Evelyn Zambom Abrantes, de 8 anos, a usar
o Linux. “Ela gosta muito e usa o
sistema Kurumin Linux para navegar na internet, jogar e pesquisa tudo o que precisa para trabalhos de escola”, ressalta.
Várias entidades que defendem o Linux tentam levar o sistema para as escolas para que
as crianças possam ter mais
contato. A Prefeitura de São
Paulo instalou Linux em todos
os computadores dos telecentros da cidade para usuários
adultos e crianças.
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