
O grupo de WhatsApp foi criado com EXCLUSIVIDADE para o desenvolvimento do

CLUBE EMPREENDEDOR.

O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO É DAS 9H ÀS 19H DE SEGUNDA A SEXTA.

OS MODERADORES PODERÃO MANDAR MENSAGENS DE AVISO EM

HORÁRIOS ALTERNATIVOS E NOS FINS DE SEMANA.

MENSAGENS DE PROPAGANDA DA SUA EMPRESA DEVERÃO SER MANDADAS

UMA VEZ POR SEMANA.

NÃO É PERMITIDO divulgar outro produto ou serviço que não o seu. Cada um aqui

divulga sua atividade, NÃO DO OUTRO!

INDICAÇÕES DENTRO DO GRUPO DEVERÃO SER DE PARTICIPANTES DO

CLUBE EMPREENDEDOR

Reclamações deverão ser feitas aos MODERADORES dos grupos

Vamos focar em GERAR NEGÓCIOS, respeite as regras! É para o SEU bem!

Os participantes do grupo devem respeitar as regras que são:

O QUE NÃO DEVE SER ENVIADO NO GRUPO:

1 - Piadas fora de contexto;

2- Assuntos, textos, mensagens, fotos e propostas que não sejam inerentes a ações de

nossa atividade, ou seja, EMPREENDEDORISMO;

3- Fotos, vídeos de conteúdo erótico e ou pornográfico;

4- Conteúdo religioso, rezas, correntes;

5- Mensagens que circulem em outros grupos SEM A DEVIDA CONFERÊNCIA de

veracidade;

6- Cumprimentos, congratulações e quaisquer outras mensagens que não venham

iniciando uma mensagem inerente à alguma IDEIA ou PROPOSTA de atividades

ligadas ao grupo;

7- Divulgar outro produto ou serviço que não o seu. Cada um aqui divulga sua

atividade, não do outro!

REGRAS DO GRUPO DE WHATSAPP



COMO E O QUE POSTAR NO GRUPO:

1- De início, logo que o participante entrar, ou se nunca tiver feito, deverá se

apresentar: Nome, empresa ou o que faz e se quiser e-mail e ou endereço de mídias

sociais;

2- A função deste grupo é aproximar empreendedores que tenham interesse em ajudar

sua cidade, estado, através de ações empreendedoras ou ajudando em ideias e ações

de políticas públicas e/ou empresariais! Mas principalmente GERAR NEGÓCIOS entre

os participantes;

Aqui também trocaremos ideias, normas, assuntos atuais, falaremos de cursos,

palestras inerentes às atividades, sobre possíveis negócios e marcaremos reuniões do

grupo;

3- A adesão a este grupo é voluntária e sem fins lucrativos os seus administradores

não tem quaisquer responsabilidade quanto a qualquer relação ou negócio feito entre

seus participantes;

4- Caso haja ainda alguma dúvida sobre estas ou outras informações, por favor,

procurem o Clube Empreendedor pelo site ou telefone do moderador antes de fazer

qualquer post.

Contamos com a sua compreensão!

Atenciosamente,

EQUIPE CLUBE EMPREENDEDOR
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