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A MINHA FOTO NÃO FOI APROVADA!!!
PORQUE???

Texto feito pelo adm João Silva (JP)
Galerinha, boa tarde! Titio tá aqui mais uma vez pra dá aquele recadinho chato, porém super necessário..
até porque o grupo não para de crescer.. e o que a gente quer aqui, é um grupo grande sim.. mas
consciente do que é permitido e o que não é no grupo. Então vamos aqui a um tópico que é o que nos da
mais dor de cabeça que é fotos dos coleguinhas membros.
Vcs devem saber que as fotos aqui passam por aprovação dos moderadores, quando uma foto é aprovada, é
porque ela está perfeita de acordo com as regras do grupo e a política do Facebook. Aqui o grupo é fechado,
as pessoas tem liberdade para postar suas fotos se assim quiserem. O que nós queremos é que os demais
membros, aprendam a respeitar isso. Se a foto da outra pessoa , não te agradou, passa direto, Não tem que
ir lá e querer humilhar, nem fazer chacota. Pq o intuito do grupo não é esse!!
Mas João, é proibido zoar no grupo?? Não, não é .. ao longo do dia vcs irão ver diversas postagens com
conteúdo cômico. Vão poder zoar a vontade.
Mas também não posso da minha opinião no grupo? Claro que pode. Vcs também vão ver diversas
postagens pedindo opiniões sobre diversos assuntos.
Ah, mas eu sou obrigado elogiar a foto dos outros?? Também não. Vc não é obrigado a elogiar, mas também
não te da o direito de ofender. Nós não queremos que as pessoas deixem de postar suas fotos aqui, pq
outros membros não tiveram maturidade de serem respeitosos.
Por isso eu peço que vcs colaborem conosco e principalmente com o grupo. Nos não queremos ter que banir
10, 20 pessoas a cada foto " polêmica" nós queremos é uma conscientização de que o grupo é para todos. a
harmonia e bom andamento do grupo é o que a gente busca acima de tudo.
Ajuda a gente, pô! Vamos manter o grupo cada vez melhor, vcs que são responsáveis por isso. O grupo é de
todos nós.
Não me obriguem a fazer textão. Sou muito os dedos. Kkk. Tô contando com. A ajuda de geral.
Abraços do tio.
#ADM

