Regras importantes que o cliente ou internauta deve conhecer:
1 – As informações contidas nos anúncios dos classificados ou Banners são de inteira responsabilidade dos
anunciantes;
2 – Por questões de segurança, não coloque o seu endereço completo nos espaços de divulgação que
oferecemos. Lembre-se que o site é totalmente livre. Se você for morador do Cantegril, você pode citar apenas a
sua fase. A proximidade pode favorecer a conquista de novos clientes dentro do Condomínio.
3 – A promoção (gratuidade) vale apenas para os Anúncios nos Classificados e ela vale por tempo indeterminado.
A mesma promoção não vale para os Banners. Até o momento, na grande maioria dos casos, tivemos que construir
os Banners, ou seja, tivemos que elaborar a arte gráfica para os clientes que queriam expor na nossa home page.
Acreditamos que isto continuará acontecendo, o que nos dá a perspectiva de termos ainda bastante trabalho pela
frente. Devido a esta experiência tivemos que definir valores para trabalhar com esta modalidade de exposição.
Banners: Em geral, são bastante coloridos, animados, normalmente exibem palavras e imagens de forma
alternada. Até o momento, a maioria dos Banners está localizada na home page ou “capa” do site. São uma síntese
e, por este motivo, não devem apresentar muitas palavras. Apresentamos 3 tamanhos diferentes para exposição,
conforme aparece no ícone “tabela de preços” no menu superior da nossa home. Podemos elaborar Banners de
tamanhos diferenciados, para isso, entre em contato com: gustoalves@yahoo.com.br.
Anúncios nos Classificados: São menos coloridos que os Banners possuem conteúdo estático e (no nosso site)
estão organizados em diferentes categorias ou assuntos. Para visualizá-los, basta clicar no ícone do jornal dos
classificados (indicado por uma seta). Fazendo isto você vai para outra seção do site, na qual você encontra todas
as categorias. A partir daí basta você clicar nas categorias que os anúncios aparecem. Para quem deseja escrever
mais, colocar garantias, condições ou qualidades especiais, recomendamos fortemente fazer um anúncio. Eles
apresentam formato padrão e dão direito a uma imagem.
4 – Se você deseja colocar um Banner no nosso site, de preferência, mande o Banner já pronto para:
gustoalves@yahoo.com.br. Se você não possui o Banner pronto, mas, mesmo assim, deseja ter um e expor,
podemos fazer o trabalho de elaboração da arte gráfica, ou seja, podemos construir o seu Banner. Para isto
precisamos de informações que servirão como ponto de partida. Cartões profissionais, fotos, imagens, etc. já
ajudam o nosso trabalho. Se você encomendar a elaboração de um Banner, apresentaremos o orçamento e uma
prévia. Depois da aprovação do cliente, partiremos para a quitação do pedido.
5 – Se você quer um anúncio, mande o conteúdo dele para: gustoalves@yahoo.com.br. Site próprio, e-mail ou
outras opções de contato sempre são importantes, pois são informações que o seu cliente potencial poderá utilizar
para falar com você. Para nós do JC é importante saber o nome da sua empresa, cooperativa, negócio ou serviço.
O que está sendo oferecido por ela e os contatos. O anúncio permite a colocação de 1 imagem. De preferência
mande esta imagem em formato JPEG com resolução baixa (no máximo 120 Kb e 420 x 420 pixels de tamanho).
6 – Sinta-se a vontade para mandar materiais que você julga serem interessantes para colocar no site Jornal
Cantegril. Moradores da fase 2 já fizeram isto e os materiais já estão disponíveis.

7 – Criamos o cadastro porque precisamos de informações que servirão como rumo para o desenvolvimento do
site Jornal Cantegril. Não temos como objetivo enviar e-mails (aos nossos usuários cadastrados) de propaganda de
qualquer empresa, cooperativa ou produto ligado ao nosso trabalho de qualquer forma. Nosso objetivo é
simplesmente considerar a opinião dos usuários para aprimorar o site. Os dados dos usuários cadastrados são
considerados sigilosos e, em hipótese alguma, serão passados para terceiros.
8 – O site oferece o sistema do pague seguro da UOL. Com este sistema o cliente pode gerar um boleto bancário
para pagar as taxas. Para isto, basta entrar no ícone "Tabela de preços" localizado no menu superior na nossa
home e escolher um plano. Existe a opção de pagamento através de doc bancário. N° da conta: 20.103 – 0.
Agência: 0628 – 9. Banco do Brasil (Ag. de Viamão – RS). A favor de Augusto Alves Graeff. Os dados do
comprovante devem ser mandados para: gustoalves@yahoo.com.br. Se você precisar de maiores informações para
quitar seu pedido, entre em contato.
* Para pessoas que residem no Condomínio Cantegril, é possível combinar outras formas de pagamento, para isto
entre em contato.
O site, evidentemente, não deixa de ser um negócio, até porque temos os nossos custos fixos e variáveis para
mantê-lo no ar. Entretanto, o criamos por outros motivos também, como por exemplo: mais integração entre as
diferentes fases, mais informação e mais qualidade de vida para todos que apreciam este belíssimo Condomínio.
Desejamos, sinceramente, atingir esses objetivos.
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