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Regras para o grupo do
“FSTP- FILIADOS” no

Whatsapp
1 – Nada de correntes: Repassar correntes é de muito mau gosto, até mesmo 

aquelas de “utilidade pública”.

2 – Não é permitido enviar mensagens com conteúdo de brincadeiras, piadas, 

racismo, pornografia, correntes,ou ativismo político;

3 – Os integrantes do grupo FSTP- FILIADOS não têm o menor interesse em 

saber as suas opiniões pessoais sobre times de Futebol, assuntos políticos, 

aquecimento global, novelas da Globo, Donald Trump, Bolsonaro, dentre outros; 

Estamos aqui para falar sobre ARMA DE FOGO e TIRO,  voltado ao esporte.

4 – Tente sempre enviar mensagens mais 

curtas possíveis;

5 – Tentar enviar o menor número possível de 

mensagens;

6 – Tentar postar conteúdos em horário

comercial;

6 –Lembre que o 

Grupo não é:

1. Grupo Político; 2. Grupo 

Religioso; 3. Grupo de 

Torcedores de Futebol;

7 - Antes de postar, releia e analise se 

o conteúdo:

1. Não ofende algum dos membros do grupo;

2. Se o conteúdo tem procedência, só poste se você pode defender a 

autenticidade do assunto, consulte fontes seguras;

3. Seja propositivo, não faça críticas desnecessárias;
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4. Se precisar chamar a atenção de alguém, faça com mensagens privadas, 

direto para os responsáveis;

5. Evite “ser chato”;

8 – Nada de Propagandas: Qualquer propaganda é expressamente proibida, 

mesmo que relacionada ao tema do grupo. 

9 –Evite áudios: Nem sempre todos podem ouvir áudios, além de ser 

inconveniente escutar vários áudios seguidos. Voz só em último caso ou 

urgência;

Direitos dos 

usuários:

1 – Ninguém está obrigado a permanecer no Grupo, entretanto esta é a melhor 

forma de emitir comunicados. Mas não se preocupe, caso não fique no grupo, 

receberá por e-mail o comunicado.

2 – Caso se sinta ofendido com algum conteúdo, notificar o ato ao administrador 

do Grupo, para que o mesmo tome as devidas providências, direto com o 

ofensor;

3 – Problemas de comunicação ou relacionamento pessoal entre os 

usuários não devem ser comentados em público, muito menos em 

mensagens do Grupo;

4 – Todos têm direito de manifestar descontentamento com a utilização, mas 

isto deve ser feito diretamente ao Administrador do Grupo;

5 – Indicações de nomes de novos participantes devem ser direcionadas

diretamente ao Administrador;

“Elogie em público e critique em 

particular”.

Líderes são pessoas ocupadíssimas, não devem perder tempo com bobagens. 

Se ‘orkutizar’ o grupo, vamos perder participação ou, no mínimo, qualidade na 

utilização do mesmo.

Somos todos seres humanos, fazemos coisas certas e coisas erradas. Para viver 

em grupo, precisamos saber conviver com as falhas dos outros, e aceitar os 

outros como eles são. Vamos nos concentrar em aproveitar o que cada um pode 

oferecer de bom para o grupo e neutralizar o lado negativo.
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Penalidade:

*****Caso descumpra as regras, será excluído do grupo e passará a receber os 

comunicados por e- mail. 

Ginaldo Alves 

Presidente da FSTP


