
 

 

Português 
Regulamento CBTalk 
## Prefácio 

O uso do aplicativo é permitido apenas para adultos e sujeito à aprovação deste 
regulamento, as condições de uso e regras de privacidade. 

  
## Cortesia: 

Tente ser sempre educado, mesmo quando você discordar. 

Colabore com os iniciantes quando necessário, forneça conselhos e sugestões. 

Promova uso de argumentos racionais que possam alimentar uma boa conversa. 

Se você desaprova alguma coisa, lembre-se de criticar as idéias, não a pessoa que as 
formula. 
Seja respeitoso com todos, especialmente com as mulheres. 

É proibido: 

insultar, usar linguagem ofensiva, grosseria, blasfêmia, racismo ou apelo sexual 
* inserir áudio inadequado ou pornográfico 

* fazer ataques pessoais 

* reagir instintivamente e com pouca ponderação 

  
## ESCOLHA DO GRUPO CERTO para você: 
Grupos são como salas onde as pessoas se encontram e dialogam. 

Esforce-se para entender qual é o grupo cujos temas são do seu agrado, de modo a 
incentivar um entretenimento mútuo o mais interessante e divertido possível. 

Grupos são para todos, mas precisamos respeitar os tópicos com os quais as pessoas 
estão lidando no momento. Antes de intervir, ouça e escolha o momento mais 
oportuno. 
  
## PROIBIDO divulgar áudio de conversações: 

Abster-se de gravar conversas e principalmente divulgá-las no CBTalk ou em outras 
redes sociais (além de ser contrário ao regulamento também é passível de punição). 
É proibido tocar música em grupos e canais, independentemente de terem direitos 
autorais. 



 

 

  
## NÃO ao frenesi do PTT: 

Sempre deixe um espaço de câmbio antes de pressionar o PTT novamente, fale de 
forma breve e concisa, sem monopolizar a conversa (câmbio espada). 

Quando o grupo é muito grande, deixe espaço de câmbio para todos os 
participantes intervirem 

Evite "pingue-pongue" com o mesmo interlocutor, se você precisar continuar a 
conversa com um usuário específico, mude para outro grupo livre ou no modo de 
canal (CH) 

  
## respeite a LINGUAGEM NACIONAL 

Cada nação tem seus próprios grupos de idiomas, evite falar uma língua diferente. 

  
## se você notar um PROBLEMA: 

Reporte ao administrador, que tem a função de moderação e exclusão de usuários 
que violam de forma reincidente este regulamento. 

Evite responder diretamente à algum perturbador, não insulte ou entre no jogo 
dele. Ignore-o e insira-o na "lista negra". 
Com sua ajuda, os administradores podem manter o uso adequado do CBTalk por 
todos os usuários que o usam corretamente. Na ausência de um administrador, 
pode sempre comunicar diretamente com a Midland enviando um email 
para infoapp@midlandeurope.com. 
  
## JULGAMENTO INQUESTIONÁVEL da MIDLAND 

Midland, a seu critério, pode excluir (banir) um usuário do aplicativo 
temporariamente ou permanentemente sem prévio aviso. 
Da mesma forma, também pode silenciar grupos ou canais inteiros. 

 


