
 

 

PROTOCOLO E REGRAS BÁSICAS DE CONDUTA PARA PARTICIPAR DOS PROGRAMAS 

Quem somos 

Encontro & Reencontros é um Programa voltado para área jurídica, uma Parceria com 

WorkingFreeLancer e o escritório Valeria Ribeiro Advogados e Consultores, vem promovendo 

ENCONTRO & REENCONTROS com profissionais do Direito com conteúdo de alta relevância e 

profissionais altamente gabaritado, levando aos nossos público, informações de qualidade sem 

o juridiquês, de uma forma simples e objetiva estamos aqui para levar informação com 

qualidade, profissionalismo e ética. 

Siga-nos nas redes sociais 

WorkingFreeLancer                   Valéria Ribeiro – Advogados e Consultores 

                              
 

O Programa Encontro & Reencontros está em conformidade com as normas da LGPD Lei nº 

13.709/2018, onde dos dados só será disponibilizado, somente por ordem judicial ou com 

autorização do Titular. 

Para que ela seja realizada de forma válida, deve obedecer a alguns requisitos. 

Regras Básicas de Conduta 

Em virtude da indisponibilidade das REGRAS BÁSICAS DE CONDUTA e vigentes no Programa 

moderação promove, por tempo indeterminado, as seguintes regras e sanções: 

1. PROIBIDO a publicação ou comentário, imagem, vídeo ou áudio, assim como a reprodução de 

terceiros destes, que venham a denegrir, ofender, caluniar, difamar ou injuriar contra qualquer 

membro que participe deste programa. 

2. PROIBIDO a apologia à violência, nazismo, homofobia, xenofobia, racismo ou à intolerância à 

religião, crença ou estado pessoal. 

3. PROIBIDO a prática de flood (ato de publicar repetida vezes algo desnecessário ou sem 

sentido a fim de chamar a atenção ou prejudicar a ordem), evitando, assim, a poluição visual. 

4. PROIBIDO a “zoação” ou comentários, publicações, independente da opinião de cada um. 

5. PROIBIDO a disseminação de conteúdo malicioso, seja através de hiperlink (s) ou arquivo (s). 

6. PROIBIDO a postagem ou compartilhamento de conteúdo políticos e partidários ou que digam 

respeito a qualquer espectro ou posicionamento político.  

7. PROIBIDO Atos que desviem a finalidade é ética do programa, autopromoção, publicidade 

não relacionada ao programa, promoção de cargos políticos, partidários, inclusive concernentes 

aos órgãos e conselhos regionais, principalmente de 15 meses anteriores a período eleitoral. 

8. OBJETIVO DO PROGRAMA é promover ENCONTRO & REENCONTROS voltado para área 

jurídica com profissionais do Direito com conteúdo de alta relevância e profissionais altamente 

gabaritado, para levar ao nosso público, informações de qualidade sem o juridiquês, de uma 

forma simples e objetiva com qualidade, profissionalismo e ética. 

 

 
Voltar 

https://www.youtube.com/c/WorkingFreeLancerOfficial
https://workingfreelancer.com/
https://valeriaribeiroeadvogados.com/
https://www.instagram.com/officialworkingfreelancer/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/officialworkingfreelancer/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/in/workingfreelancer/
https://www.facebook.com/valeriaribeiro.advogadoseconsultores/
https://www.instagram.com/valeriaribeiroadvogados/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/in/valéria-ribeiro-11a20043/
https://valeriaribeiroeadvogados.com
https://workingfreelancer.com/agendeseuhorario/protocolo-programa-er/

