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Uma vez que o GNU esteja pronto, todos
poderão obter um bom software de sistema
gratuitamente, assim como o ar. Escolas
poderão fornecer um ambiente educacional
muito mais produtivo encorajando todos os
estudantes a estudar e aperfeiçoar o código do
sistema.
O Manifesto GNU

