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Fim de ano: festas, correria, trabalho e trabalho ...

Aqui nos útimos dias tem sido movimentado pois tudo que não pôde ser feito durante o ano
parece que deve ser feito antes que ele acabe...rsrrsr... é, vida de técnico em informática é
assim mesmo, aliás, é assim para quem trabalha com informática em geral.

Para completar meu filho precisa ir a algumas aulas aos sábados pois como sempre ocorre,
são os nossos filhos que pagam pelas greves do tal sindicato CPERS. Mas deixemos estas
coisas ruins para lá para não correr o risco de dar mais importância a este CPERS do que ele
realmente merece.

Meu amigo Ronildo Costa está com a corda toda neste final de ano lá nos EUA e tem feito
muitas postagens em seu blog abrangendo assuntos muito interessantes e o mais importante:
dando dicas valiosíssimas para quem trabalha com Joomla, templates e programação.

Papai Noel passou por aqui mais o coitadinho estava magrinho que até deu dó (rsrsr) e
deixou umas lembrancinhas bem simples para as crianças afinal este ano, principalmente nos
últimos meses, não foi tão fácil assim...

Agora para o ano novo espero finalmente conseguir atualizar minha loja virtual para que
passe do VirtueMart 1.0.x para o VirtueMart 1.1.x de modo a preparar o terreno para a grande
migração que pretendo fazer: passar do Joomla 1.0.x para o Joomla 1.5.x.

Tocando neste assunto não posso deixar de citar um outro amigo chamado Ricardo Bruni
Marx
que
espera (incansávelmente...rsrsrsr) que eu atualize minha loja para então ele fazê-lo também.
Visitem a loja dele e conheçam um pouco mais sobre bumerangues... alguns ele mesmo
fabrica.

No mais é isso: UM ÓTIMO ANO NOVO PARA TODOS!!!
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Abraços
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