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O objetivo destes grupos é aproximar as pessoas, para que 
possamos atuar em favor do próximo e do planeta Terra. 

Será criado um grupo para cada cidade. Caso o limite do 
Telegram seja alcançado (200.000 pessoas), será criado mais 

de um grupo por cidade. 

Todos os grupos terão como administradores membros do 
Anjos e Luz Terapias. Mas precisamos de administradores em 

todas as cidades também. 

Os administradores de cidade são importantíssimos, porque 
conhecem realidades, pessoas e etc. que os Anjos e Luz 

Terapias não conhecem. 

Vamos todos trabalhar juntos. 

Os grupos serão criados exclusivamente no Telegram, pelas 
funcionalidades que ele tem: ter acesso à mensagens 

publicadas antes da entrada no grupo; limite alto de pessoas; 
facilidade de moderação. 

Não conhece o Telegram? Não se assuste, no site do Projeto 
Lacam, vai ter vídeos te ensinando a trabalhar com ele. 

Neste momento, as pessoas que se interessarem em ser 
Administradores dos grupos deverão se cadastrar no 

formulário apresentado a seguir. 

   

Os administradores terão como função: 
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❖ permissão para editar e apagar mensagens em massa, 
mesmo após o envio, além de controlar a entrada de 
usuários. 

❖ pedir ao proprietário do grupo fixar as mensagens que são 
mais importantes no topo das conversas. 

❖ podem usar de permissões de postagens para que os 
usuários publiquem somente conteúdos relevantes para 
aquele determinado grupo. 

❖ fazer entender ao grupo as regras dos grupos: 

➢ Sem Bom Dia, Boa Tarde, Boa noite (imaginem uma 
cidade com 150.000 habitantes. Se todos enviarem 
Bom Dia, ninguém consegue acompanhar, e fica 
cansativo). 

➢ Envio de imagem. Somente o que for extremamente 
relevante e somente enviado pelos Administradores 
(o mesmo raciocínio acima). 

➢ Oferecer e exigir cordialidade, educação. 

➢ Outras regras afins que estão sendo estudadas e 
serão disponibilizadas no site. 

❖ Essas permissões podem restringir totalmente o envio de 
mensagens pelos usuários enquanto os administradores 
conversam entre si. 
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Somente para os administradores, existirão grupos por Estado 
(SP, RJ, etc.) e um no nível nacional. Isto será usado no Brasil 
e em outros países. Por que isto? Para os Administradores 
poderem sugerir para as pessoas do mesmo estado: ações, 
ideias, etc. ou mesmo no nível de país. Estes grupos também 
servirão para que os Administradores do Anjos e Luz Terapias 
possam entrar em contato com todos os Administradores das 
cidades, de forma rápida e eficiente. 

Os grupos serão criados e serão disponibilizados até o dia 27/04 
no site do Projeto Lacam (www.projetolacam.com.br). Neste 
momento os grupos ficarão abertos para todas as pessoas 
entrarem. 

A partir da publicação dos grupos no site, vocês poderão 
acessar os grupos e se cadastrarem. 

 Vantagens do Telegram: 

❖ Possui recursos, como senha que abre o aplicativo e chats 
secretos que possibilitam autodestruir as mensagens com 
tempo programado. 

❖ Possibilidade de enviar qualquer tipo de arquivo com até 
1,5Gb de tamanho cada. 

❖ Isso é possível por ser baseado em nuvem, podendo ser 
acessado em qualquer dispositivo porque suas mensagens 
ficam sincronizadas. 

❖ Podem ser criados grupos com até 200 mil participantes. 
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❖ Os grupos podem ter vários administradores ao mesmo 
tempo. 

 
 
 
 
 
 
 


