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Subject: XOOPS.org feedback & suggestions
Topic: Proposal for Xoops.org: New management structure
Re: Proposal for Xoops.org: New management structure
Posted by: Riefenstahl
Posted on: : 1145375823
URL:
Herko: xoops.org OWNER (or in another words, the donations guy).
Giba: XOOPS Brasil OWNER. (explained by www.xoops.net.br here:
http://xoops.net.br/modules/newbb/vie ... ASC&type=&mode=0&start=10
Put a portuguese-english translator here so you will understand the main reason of xoops.org and
www.xoops.net.br:
***
FROM THIS THREAD AT XOOPSBR.ORG: "Que nada, ninguém está invadindo o XOOPS Brasil. É
apenas o Giba editando os posts, ele adora ficar mexendo no site até estragar tudo, então chama o
Topet0 que ingenuamente vai arrumar a merda que o Giba fez.
Sei que ninguém está entendendo nada, e nem pode mesmo, o fato é que o Giba não dá
importância à comunidade livre mas em apenas comercializar os seus próprios módulos para o
XOOPS.
Pra quem ainda não entendeu, o XOOPSTOTAL é do Giba, uma ferramenta da empresa dele foxtotal.com.br - e não uma comunidade livre. Livre, é apenas o pensamento, tutoriais, dicas e
documentos que cada um editou lá e só isso.
Essa bagunça que vocês vêem no XOOPSTOTAL é um problema crônico, e foi o que desmotivou
dezenas de colaboradores.
Ninguém gosta de ver o trabalho que fez no tempo livre, com carinho e dedicação, ser desfeito sem
o mínimo de consideração.
O Giba pode ser um cara simpático, atencioso com amigos e funcionários e as pessoas que podem
dar algum retorno financeiro, mas o resto, ou seja, "nós"... se não somos possíveis clientes,
automaticamente somos apenas pedra no sapato dele.
Ele está errado, eticamente talvés, mas esse é o mundo dos negócios e é assim que é, doa a quem
doer. Quem tem mais experiência na vida sabe que 98% das pessoas passam por cima das outras
quando estão competindo, agem por interesses próprios e só isso. É a natureza humana.
Só posso dizer uma coisa a vocês.... Bem vindo ao mundo!

***
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--------------------FROM THIS THREAD AT XOOPSBR.ORG (with some portuguese corrections)
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