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GRUPO ENDQP: QUESTÕES E RESPOSTAS:

1) BLINDE O SEU PERFIL OU ARREPENDA-SE AMARGAMENTE (VALIDO PARA QUAQUER GRUPO NO
FACE)
Extremamente importante para todos que estao em grupos no face. Clique no link:
https://justpaste.it/19lha
2) EU QUERO FAZER UMA DENÚNCIA DE UMA PUBLICACÃO DESTE GRUPO.
Não use a ferramenta de denúncias do facebook.
Aprenda a fazer denuncia aqui: COMO FAZER DENUNCIAS NO GRUPO ENDQP. link ->
https://justpaste.it/1aah7
3) PODE OU NÃO PODE NUDES NO GRUPO?
Não. É uma proibição geral do facebook, não do grupo.
4) É FOTO DEMAIS, SENSUAIS DEMAIS, NA MINHA LINHA DO TEMPO, FICA DIFICIL ATÉ DE ABRIR
O MEU FACEBOOK!
Solução... clique neste link: https://justpaste.it/1bbtw
5) ESSE GRUPO SUMIU DO FACE ANTES, E SE SUMIR DE NOVO???
Se voce perdeu contato com o grupo ENDQP central, tente contactar-nos no grupo ENDQP: Perguntas Sobre
Sexxxo. Link: https://www.facebook.com/groups/eununcadissequeprestava/ .O grupo ENDQP: Perguntas
Sobre Sexxxo é completamente independente do grupo ENDQP mas são os mesmos ADMs e facilmente
voce encontrará informacoes sobre o grupo ENDQP lá.
6) QUER ENCONTRAR COM PUTAS OU GIGOLÔS?
Vá para um site de contratação de putas ou gigolôs, aqui não é o seu lugar. Putas e gigolês podem estar de
boas no nosso grupo, mas não comercialmente falando, somente como membros.
7) QUERO NAMORADO/A, AMANTE CASUAL, CASAL PARCEIRO PRA SWING, PESSOA PRA MÉNAGE
Isso aqui não é ponto de encontro ou lugar pra procurar gente pra sexo ou para relacionamento sério, posts
desses não serão aceitos. Poste a sua foto, quem vc é, que coisas gosta, e se acontecer de achar alguém ou
alguém te achar... que bom. Leia este post para detalhes: ISSO AQUI É UM GRUPO DO FACE, NÃO É
BADOO OU TINDER link -> https://justpaste.it/1bbwj
8) EU POSTEI E A MINHA FOTO NAO SAIU!!!
Tem varias chances:
a) Todos os adms tavam dormindo. Nós dormimos tb. Quando acordarmos, a sua foto vai ser aprovada se
tiver dentro das regras.
b) Postou fora das regras, mas não foi tão ruim que vc tenha sido banido de caras. Em duvida, leia as regras.
Se achar que postou dentro das regras, chame um adm (comente "contato" no post fixo).
c) SE REPOSTAR A MESMA FOTO E FOR FORA DAS REGRAS É BAN. Nós temos mais o que fazer que ficar
apagando e vendo fotos escrotas o tempo todo.
d) É a 93482934823 vez que postam a mesma foto no grupo no mesmo dia. Ou o mesmo texto no grupo no
mesmo dia. Não dá pra aprovar coisas repetidas até enjoar...
e) leia também este artigo: A MINHA FOTO NÃO FOI APROVADA!!! Porquê??? link> https://justpaste.it/1bbws
f) Mas eu só postei uma foto de cueca!!! Leia: O FACE NÃO GOSTA DE BINGUILIM COM CUECA link >https://justpaste.it/1bbx2

9) ALGUEM VÊ O QUE EU POSTO NO GRUPO?
Só quem é do grupo. É muita gente no grupo, mas quem não é do grupo não vê nada. Nada, nem
notificações. Nada. Niente. Nothing. Nichts.
10) EU SOU ESPERTO/A E POSTO COISAS FORA DAS REGRAS NOS COMENTARIOS
Postou video pornográfico, convites pra ménage, festas de swing, grupos de whats, anúncios de empresas,
ou outros grupos do facebook nos comentários... pode estar certo/a que a gente vai achar vc e banir. Só uma
questão de tempo.
11) INDIRETAS ANONIMAS AOS SÁBADOS/DOMINGOS
Mande uma msg para os Adm's Luana Matos, Nanda Tavares ou Maicon Baggio aos sábados e domingos
com a #IndiretaAnonima o nome da pessoa para quem vai a sua indireta para que possamos marca-la no
post junto com a mensagem! Os adms postam por você e a pessoa vai ler o seu post, mas nao vai saber
quem mandou.
12) QUEM SÃO OS BANIDOS DESTE GRUPO? E PORQUE SÃO BANIDOS?
Quem é banido aqui nesse grupo, pode ver o seu nome e a duração do tempo de ban no grupo 50 Tons de
Ban. Link para o 50 Tons de Ban: https://www.facebook.com/groups/50Tonsdeban
12) EU GOSTO É DE TRETA!!! CADÊ A TRETA???
A gente tem uma hora certa pra treta nesse grupo, vc pode postar a treta que quiser nos comentários do
post da treta! Leia o post QUARTA É O DIA DA TRETA NO GRUPO ENDQP: link> https://justpaste.it/1aahh
15) PROIBICÃO DE GRUPOS WHATSAPP
Veja os motivos de proibição neste post, link -> https://justpaste.it/1bby4

