=====================================================================
GRUPO WHATSAPP  REDE INDUSTRIAL PCM
TERMOS E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
=====================================================================

A SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NESTE GRUPO IMPLICA NA IMEDIATA
ACEITAÇÃO DE TODOS OS SEUS TERMOS, REGRAS E CONDIÇÕES.

1. Este GRUPO é composto por profissionais e tem unicamente a intenção de trocar
informações técnicas, comerciais e profissionais, sem fins lucrativos para a REDE
INDUSTRIAL, visando o crescimento tecnológico, profissional e empresarial de todos os
membros.
2. Seguem as regras grupo REDE INDUSTRIAL PCM. Estas regras são os pilares e a base do
relacionamento entre os seus membros. As regras definem o forma e a conduta que as
mensagens devem ter buscando manter exclusivamente o foco técnico desta comunidade. As
mensagens que não estiverem enquadradas nas regras do grupo serão deletadas pelos
moderadores da Rede industrial, sem a prévia ou posterior explicação a quem quer que seja.
Mensagens questionando motivos de exclusão de mensagens não serão considerados e serão
automaticamente excluídos. Os moderadores buscarão manter a qualidade e o foco técnico
das mensagens, estimulando a cada dia mensagens que fortaleçam a difusão da informação
que impulsionem empresas e profissionais ligados à produção industrial e comercial.
3. É expressamente proibido o envio de mensagens de cunho político ou religioso, ou que
ferem o código civil brasileiro e às leis de nosso país. Em caso de insistência, o autor das
mensagens será removido do grupo.
4. Propagandas e divulgações são liberadas e gratuitas, desde que a mesma mensagem ou
empresa remetente utilize o máximo de 1 mensagem a cada 15 dias. Apenas serão liberadas
propagandas de cunho técnico voltadas para a industria, comercio e prestação de serviços. É
responsabilidade do anunciante a veracidade, o conteúdo e o cumprimento de todas as leis
civís, comerciais e de direito do consumidor. A Rede Industrial não recebe nenhum valor ou
benefício de qualquer espécie para divulgação destas mensagens e também não se
responsabiliza e nem monitora a veracidade e os efeitos/resultados de qualquer email
veículado no grupo.
5. Todas as mensagens destinadas diretamente aos moderadores serão respondidas
unicamente aos remetentes e serão excluídos posteriormente.
6. Serão removidas todas as mensagens contendo: (a) obras literárias e/ou técnicas que
sabidamente possuam restrição quanto ao direitos autorais e de cópias;(b) incitação à

prática de pirataria ou qualquer atitude que vá contra às leis vigentes no país e/ou ao código
civil Brasileiro;(c) enfoque político, religioso, assistencialista ou que expressem qualquer tipo
de preconceito de raça, origem, religião, opção sexual, etc. (d) palavras de baixo calão,
ofensivos ou preconceituosos, de cunho político, religioso ou que dissiminem qualquer tipo de
atitude ou ação contrária ou diferente dos objetivos deste grupo ou da ética profissional;(e)
conteúdo que provoquem polêmicas ou discussão incabida ou que manifestem insatisfações
pessoais unidirecionalmente;(f) insatisfação pessoal sobre o conteúdo e a qualidade técnica
dos mensagens as mensagens que circulam no grupo;(g) nenhum conteúdo técnico ou
motivacional;(h) mera repetição de outras mensagens já enviadas;(i) ofensas e calúnias,
hoax e outras informações que não se enquadrem no escopo técnico e profissional deste
grupo. (j) mensagens que ofendam, agridam ou utilizem adjetivos negativos aos colegas
deste grupo;(k) Mensagens anunciando vagas de emprego, enviado
s por agências de emprego ou solicitando empregos e oportunidades serão removidas.
6.1. Tanto as vagas de emprego, como os currículos de candidatos, também devem ser
enviados ao FÓRUM da Rede Industrial no YahooGrupos, sendo inseridas diretamente no
banco de VAGAS DE EMPREGO
e nos demais arquivos do site do grupo
em
http://goo.gl/5XzphS
ou 
http://goo.gl/gjnQvh

7. É expressamente proibido utilizar o grupo Rede Industrial PCM como "ponte" ou meio de
divulgação de links para outros fóruns, grupos, blogs, sites, etc. O Associado que recorrer a
esta prática será removido do grupo. As mensagens e conteúdos abordados devem ser
discutidas dentro do grupo Rede Industrial PCM, por completo.
8. Será removido do grupo, sem prévio aviso, membros que:
8.1. Insistirem em enviar mensagens que estejam em desacordo com as normas do grupo ou
que tenha atitudes que firam os bons costumes e a ética profissional de forma contundente.
8.2. Sabidamente praticarem qualquer crime ou atitude que venha a infrigir o código civil
Brasileiro e/ou leis federais ou denegrir a imagens de qualquer entidade de classe ou de
pessoas, sem que haja qualquer prova contundente sobre o mesmo.
8.3. Cometerem atitudes anti éticas, como: captação de mensagens dos membros para
criação de spam ou para propagandas em outros grupos, enviar arquivos anexos maliciosos
ou que provoquem revolta publica devido ao conteúdo malicioso e sem foco nos propósitos
deste grupo.
8.5. Insistir em enviar mensagens que tentam ou buscam utilizar o grupo Rede Industrial
como "ponte" para captação de membros para outros grupos, fóruns ou redes sociais.
8.6. Que promoverem, repetidamente, protestos e/ou alvoroço que provoquem distúrbios ou
atritos difamatórios, políticos ou em assuntos que não tragam o crescimento técnico e cultural
da comunidade Rede Industrial.
9. Além de removido do grupo, será denunciado às autoridades competentes o membro que:
9.1. Distribuir arquivos maliciosos ou vírus;

9.2. Praticar ou promover pirataria de software;
9.3. Praticar, tentar praticar, promover ou estimular, através do grupo, qualquer crime
punível pela Legislação Brasileira.
10. Importante:
10.1. Nosso grupo circula em torno de 1000 mensagens por mês. Por isto configure
adequadamente seu celular, conforme a forma de notificação de mensagens (visual e/ou
sonora) que seja mais adequada a sua realidade.
10.2. Para compartilhamento de arquivos entre membros do Grupo, deverá ser utilizado o HD
VIRTUAL desenvolvido pelos membros do Fórum Rede Industrial: 
www.hdutil.com.br
.
10.3. A Rede Industrial não assume qualquer responsabilidade por mensagens que não
tenham sido removidas e que, despercebidamente, transmitam informações criminosas, ou de
pirataria ou que em seu conteúdo implícito ou explicito resulte em qualquer ação cívil ou
criminal, por parte do remetente da mensagem. É de inteira responsabilidade do autor da
mensagem assumir toda responsabilidade o ônus da prova e/ou defesa que justifique a
mensagem enviada. Como qualquer meio/Mídia de comunicação, a Rede Industrial, se
reserva apenas ao direito de veícular a informação enviada, sem que para isto tenha que
analisar sua veracidade ou realizar juízo sobre a mesma.
10.4. É dever de todo membro da Rede Industrial, DENUCIAR aos moderadores ou
proprietários do grupo toda e qualquer mensagem que, sabidamente, seja criminosa, faltosa ,
enganosa ou que gere qualquer distúrbio ou dano cívil ou criminal, a quem quer que seja. Os
moderadores ou proprietários do grupo Rede Industrial, ao tomarem ciência da denuncia,
IMEDIATAMENTE comunicarão o fato às autoridades competentes, para a tomada das
providências cabíveis.
10.5. Caso qualquer associado não queira mais fazer parte do grupo, o mesmo poderá
livremente sair do grupo, conforme recursos disponibilizados pelo WHATSAPP. Para tanto
basta clicar na opção INFORMAÇÕES DO GRUPO e, em seguida, clicar em SAIR DO GRUPO.
10.6. NÃO PERMANEÇA no grupo caso seu interesse seja o de, constantemente, tecer críticas
e insatisfações pessoais quanto ao conteúdo, moderação e a quantidade dos mensagens que
aqui circulam. Sua participação no grupo é livre e expontânea, sendo facultado a todos a
opção para auto exclusão ou solicitação de exclusão.

