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TERMOS DE PARTICIPAÇÃO NA COMUNIDADE BEM VESTIDA SEMPRE 

 

I. NOSSO OBJETIVO MAIOR 

 

O principal objetivo da nossa Comunidade é a criação de um grupo de mulheres que busca, acima de tudo, 

construírem sua melhor versão com base nos valores da dedicação e colaboração mútua. A comunidade se 

destinada a dois usos principais: para o compartilhamento de conteúdos e para tirar dúvidas, ambos 

relacionados a MODA, ESTILO e ELEGÂNCIA. Qualquer publicação ou atividade fora desse contexto está 

sujeita à revisão pela moderação. 

 

II. SEJA ELEGANTE SEMPRE 

 

Se você está aqui, já sabe que nossa filosofia de trabalho - e de vida - é baseada na elegância. Então seja 

sempre respeitosa e educada. Isso não significa que você não possa ser direta, verdadeira e objetiva, mas 

não toleramos qualquer tipo de desrespeito com as integrantes da Comunidade. Qualquer comentário ou 

atividade que vá de encontro a esse princípio básico está sujeita à revisão pela moderação, e a reincidência 

pode levar à exclusão da Comunidade. 

 

III. SEREMOS COMO AMIGAS CONFIDENTES… 

 

É muito provável que sejam postadas fotos, depoimentos e testemunhos pessoais na Comunidade. Então, o 

que acontece no grupo deve ficar no grupo. Respeite a privacidade de todas as integrantes, mantendo sigilo 

sobre as informações postadas por lá. As fotos postadas pelas integrantes do grupo não devem ser 

compartilhadas ou usadas para qualquer fim pelos outros membros da Comunidade. Da mesma forma, não 

compartilhe suas informações confidenciais ou dados pessoais na Comunidade ou com as outras 

integrantes do grupo.  

 

IV. MAS TUDO TEM MOMENTO, LUGAR E FORMA DE SEREM FALADOS 

 

Vamos deixar qualquer  energia negativa do lado de fora da nossa Comunidade. Sugestões de melhorias 

serão sempre bem vindas, mas a Comunidade não é o ambiente adequado para isso. Qualquer dúvida 

operacional sobre a Comunidade ou sugestão de melhoria pode e deve ser enviada ao nosso suporte, para 

o email: suporte@manuevlin.com ou o Whatsapp: (81)99494-5720. 

 

V. SEJA OBJETIVA NAS SUAS POSTAGENS E COLABORE COM A COMUNIDADE 

 

Quanto mais objetiva você conseguir ser, principalmente em relação às suas dúvidas e perguntas, mais fácil 

será para nós (eu, minha equipe e as outras integrantes da comunidade) conseguirmos te ajudar. Da 

mesma forma, procure ajudar e responder de forma assertiva às perguntas das suas colegas de grupo. 

Lembre-se que a colaboração mútua é um dos nossos valores principais. 

 

 

Ao participar do grupo você concorda com todos os termos acima, demonstrando ciência de que o descumprimento de uma ou mais regras pode ocasionar o 

afastamento e até a exclusão do Bem Vestida Sempre. Todos podem postar livremente na comunidade. Entretanto, caso a Administração perceba qualquer conteúdo 

que possa afetar de qualquer forma o ambiente saudável, a moderação se reserva o direito de moderar, excluir ou banir qualquer mensagem ou participante sem aviso 

prévio. A qualquer momento, conforme a necessidade, essas regras poderão ser alteradas para melhor desempenho e bem estar dos participantes da comunidade, 

havendo, nesses casos,a publicação das novas regras. 
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VI. O PODER DA COMUNIDADE 

 

A Comunidade Bem Vestida Sempre foi criada porque acreditamos no poder do aprendizado em grupo e da 

colaboração. As discussões devem acontecer exclusivamente dentro da nossa Comunidade no Facebook, 

para que todas as alunas possam se beneficiar com a troca de ideias de maneira segura e moderada. Por 

isso, não é permitido criar ou participar de grupos paralelos, organizados e sistemáticos (seja via WhatsApp, 

Telegram ou qualquer outra ferramenta) que comprometam o objetivo da nossa comunidade. O 

descumprimento dessa regra sujeita a integrante à exclusão do Bem Vestida Sempre. 

 

VII. NÃO COMPARTILHE OS CONTEÚDOS DA COMUNIDADE OU SEUS DADOS DE ACESSO 

 

O acesso à plataforma do curso e à nossa comunidade é pessoal e intransferível. O compartilhamento dos 

materiais em PDF, de vídeos, das aulas ou de qualquer conteúdo do Bem Vestida Sempre é considerado 

pirataria e estará passível de todas as providências jurídicas cabíveis, com a consequente expulsão da 

Comunidade. Inclui-se nesta linha de entendimento o compartilhamento dos dados de acesso à área 

exclusiva de membros (plataforma do curso). 

 

VIII. O APRENDIZADO AQUI É EM GRUPO 

 

Você agora é aluna no nosso Curso de Estilo e membro da nossa Comunidade Bem Vestida Sempre. Mas 

lembre-se que você não contratou uma consultoria individual com a Manu Evin. O Bem Vestida Sempre foi 

todo desenhado para o aprendizado em grupo e a colaboração mútua. A Manu procurará ser presente na 

Comunidade do Facebook e haverá aulas ao vivo com ela para possibilitar uma maior interação. Mas isso 

não significa que ela esteja a todo momento disponível para responder 100% das suas dúvidas. Sempre 

serão priorizadas as respostas às dúvidas mais frequentes ou que gerem maior valor para para o grupo 

como um todo. Além do mais, lembre-se que vai ter muita gente aqui para te ajudar. Por isso, conte com 

suas parceiras de comunidade, elas são INCRÍVEIS e é justamente a força do grupo todo que vai te ajudar a 

transformar a sua imagem. E, por último, mas não menos importante: a principal responsável pelos seus 

resultados é você! 

 

IX. SEU ACESSO É ANUAL 

 

O Bem Vestida Sempre é uma assinatura anual. Seu acesso à plataforma do curso e à Comunidade BVS é de 

12 meses a partir da aprovação da sua compra e, depois desse período, é preciso renovar sua assinatura 

manter o seu acesso. Mas não se preocupe, essa renovação é automática. A sua vaga está garantida após 

esse prazo, a menos que você solicite o cancelamento da sua assinatura ou haja algum problema com seus 

dados de pagamento. Então fique atenta ao prazo de renovação e aos e-mails recebidos da Hotmart, pois 

as alunas que não renovarem sua plano anual terão seu acesso bloqueado automaticamente pelo nosso 

sistema. 

 

V - SE DIVIRTA! 

 

Ao participar do grupo você concorda com todos os termos acima, demonstrando ciência de que o descumprimento de uma ou mais regras pode ocasionar o 

afastamento e até a exclusão do Bem Vestida Sempre. Todos podem postar livremente na comunidade. Entretanto, caso a Administração perceba qualquer conteúdo 

que possa afetar de qualquer forma o ambiente saudável, a moderação se reserva o direito de moderar, excluir ou banir qualquer mensagem ou participante sem aviso 

prévio. A qualquer momento, conforme a necessidade, essas regras poderão ser alteradas para melhor desempenho e bem estar dos participantes da comunidade, 

havendo, nesses casos,a publicação das novas regras. 
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Queremos proporcionar um ambiente leve e gostoso onde mulheres que têm os mesmos interesses trocam 

ideia, sem julgamentos. Então aproveite as amizades e a troca que vão surgir aqui. Afinal, não é sempre que 

encontramos um lugar com tantas pessoas interessadas nos mesmos temas que a gente. 

 

Equipe Manu Evlin. 

 

Ao participar do grupo você concorda com todos os termos acima, demonstrando ciência de que o descumprimento de uma ou mais regras pode ocasionar o 

afastamento e até a exclusão do Bem Vestida Sempre. Todos podem postar livremente na comunidade. Entretanto, caso a Administração perceba qualquer conteúdo 

que possa afetar de qualquer forma o ambiente saudável, a moderação se reserva o direito de moderar, excluir ou banir qualquer mensagem ou participante sem aviso 

prévio. A qualquer momento, conforme a necessidade, essas regras poderão ser alteradas para melhor desempenho e bem estar dos participantes da comunidade, 

havendo, nesses casos,a publicação das novas regras. 
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