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A equipe do Aqui Rola Web Ã© formada pelos seus criadores e um conjunto de colaboradores que, gentilmente, tem
cedido material com o intuito de informar e divertir. A todos os nossos colaboradores, o nosso muito obrigado.
Idealizadores / ResponsÃ¡veis
Carlos "Martini"
Roney G. Pereira
Editor / Webmaster
Carlos "Martini"
Colunistas & Colaboradores
(em ordem alfabÃ©tica)
- Cam Lindquist
- Carlos Eduardo de Carvalho Gonzaga
- Carlos "Martini"
- ClÃ¡udio Figueiredo
- Danilo GuimarÃ£es
- Marccelus Bragg
- Marcos Alexandre
- Paulo BonanÃ§a
- Roberto Warken
- Roney G. Pereira
- Victor Guerra
O Aqui Rola Web Ã© um website comprometido com a divulgaÃ§Ã£o de informaÃ§Ãµes e a defesa dos direitos humanos,
estando especialmente relacionado com o pÃºblico GLS.
As opiniÃµes aqui emitidas sÃ£o de responsabilidade exclusiva de seus respectivos autores. O Aqui Rola Web nÃ£o se
responsabiliza e nem concorda, necessariamente, com a opiniÃ£o externada por seus colunistas e participantes nos
diversos Canais.
As fotos e imagens aqui exibidas sÃ£o, em geral, de domÃ-nio pÃºblico, encontradas em sites amadores pela Internet. As
fotos imagens nas notÃ-cias (clippings) pertencem aos sites originais, os quais sÃ£o apontados em cada notÃ-cia.
Poucas notÃ-cias publicadas pelo Aqui Rola Web sÃ£o escrita pela equipe. Em geral, elas recolhidas em sites diversos
pela web e devidamente creditadas aos seus autores, com a URL original apontada ao rodapÃ© das mesmas. Havendo
qualquer tipo de problema quanto a isso, por favor, entre em contato e o material serÃ¡ prontamente retirado do ar,
sendo substituÃ-do por um link simples.
As pessoas envolvidas na redaÃ§Ã£o, projeto, Ã¡rea tÃ©cnica ou colunas deste site nÃ£o sÃ£o, necessariamente, gays. Da
mesma forma, as fotografias publicadas no Aqui Rola Web tambÃ©m nÃ£o sÃ£o, necessariamente, de pessoas gays ou
ligadas ao mundo GLS. Assim, nÃ£o deve ser tirada nenhuma conclusÃ£o sobre a orientaÃ§Ã£o sexual dessas pessoas,
em nenhum caso, salvo quando houver explÃ-cita declaraÃ§Ã£o a esse respeito.
A imagem de fundo do novo layout do Aqui Rola Web Ã© a bandeira da Earth Repair Foundation (ERF) . Ela foi escolhida
como imagem de fundo nÃ£o apenas pela plasticidade, mas tambÃ©m pela identificaÃ§Ã£o parcial entre os ideais dessa
fundaÃ§Ã£o com os nossos.
O Aqui Rola Web agradece aos programadores dos scripts, plugins e componentes utilizados em seu backend, como
por exemplo o Akrocomment - by Arthur Konze Webdesign, entre vÃ¡rios outros. A todos eles, o nosso muito obrigado.

http://www.aquirola.com.br/site
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