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Indicação de leitura para vocês, membros que "acabaram de chegar"!
Primeiramente, sejam todos bem-vindos! É com imensa alegria que os recebemos em nosso Fórum!
Faça bom proveito deste espaço e, na medida do possível, ajudem-nos a fazer crescer esta
comunidade.

No intuito de ajudar os "novatos" na adaptação do uso deste Fórum, tomei a iniciativa de editar as
recomendações abaixo:
1. Leia as Regras Gerais e os Termos de Uso. A leitura integral e atenciosa desses documentos é
obrigatória e altamente necessária para o bom uso das ferramentas deste Fórum e para o bom
convívio. Leia-as antes de qualquer postagem;
2. Este Fórum não é um suporte pago. Portanto, não se pode exigir que as respostas venham
como e quando queremos. Tenha paciência! Ansiedade, só atrapalha! Esta comunidade é movida
pelo espírito colaborativo: partilhamos o conhecimento. Ninguém é obrigado a dar resposta
alguma. Isso está bem claro nos Termos de Uso;
3. Apresente-se! Conte-nos um pouco sobre você (seus anseios sobre o PCLinuxOS e este Fórum,
etc.). Mas lembre-se de não colocar nenhum dado pessoal (endereço, e-mail pessoal...), pois isso
expõe você a riscos e infringe as regras. Estamos com isso, pensando em sua segurança. Aqui não
é rede social;
4. Seja educado! A cordialidade e o cuidado com as palavras também são coisas importantes e
pedidas por aqui;
5. Pesquise antes de postar. Isso também está nos termos! Pesquisando antes de postar uma
nova mensagem, pode-se diminuir e muito a quantidade de tópicos repetidos nos fóruns e ajudar o
Fórum a não "estourar". Nosso portal é mantido gratuitamente por nosso Webmaster, o Carlos
Lorenzon, que nos presenteia com seu suporte técnico e a hospedagem. Não vamos
sobrecarregá-lo;
6. Dê sempre um "feed-back". Seu problema foi resolvido? Informe isso, por favor. Descreva
também como conseguiu resolver. Isso ajuda a quem, por ventura, venha a ter o mesmo problema
que você;
7. Use os prefixos! Não há a necessidade de escrever o "status" (resolvido, pedido, ajuda, etc.) de
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sua mensagem no título. O sistema do Fórum utiliza do recurso de prefixos para esse fim. Para
usá-los, ao editar sua mensagem, no topo, há a opção "Prefixo". Escolha o que melhor corresponder
à situação de sua mensagem;
8. Busque postar na sala correta. Isso ajuda muito na organização do Fórum. Leia sempre os
rodapés das apresentações das salas; eles podem ajudar muito na escolha certa. Se a dúvida
persistir, consulte por "MP" (Mensagem Particular) um dos membros da Administração/Moderação;
9. Mantenha o foco! Ao postar uma mensagem, seja claro. Evite texto desnecessário e que não
ajuda na resolução do seu problema ou do problema dos outros. Não que seja proibido fazer umas
"graças"... O excesso é que pode atrapalhar, além de deixar o tópico muito extenso. Para piadas e
afins, use a sala "Pausa Prum Cafezinho";
10. Não seja um parasita! Todo mundo tem algo a oferecer. O propósito deste portal é possibilitar a
partilha de conhecimento. Na medida do possível, pesquise e poste novidades, ajude na resolução
dos problemas dos outros. Colabore;
11. Consulte e participe da Wiki. Nossa Wiki possui bom material para pesquisas. Use e abuse.
Sinta-se à vontade para melhorar os textos, acrescentar informações. Também dê um retorno
acerca das dicas dadas lá: se você testou e funcionou ou não, queremos saber;
12. Linux é Linux! Para os que vêm do Windows, um conselho: quer se adaptar ao Linux? Então
não compare os dois sistemas. Pesquise, estude. Linux é diferente do Windows. Liberte-se!
Este Fórum é de vocês! Bom uso.
Deus abençoe a todos!
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