ALERTA - ACIBRA-MG

Caros amigos, associados, parceiros e fornecedores

Como todos sabem, desde 2007 a ACIBRA-MG é a responsável pela Festa Tradicional Italiana
de

Belo Horizonte. É também da ACIBRA a responsabilidade pela confecção das peças gráficas
impressas bem

como toda a divulgação na imprensa e redes sociais (Facebook, Orkut, Twitter, entre outras).

A partir do que é divulgado pela ACIBRA, nossos amigos, parceiros e associados passam as
informações

aos seus respectivos mailings.

Porém, detectamos a existência de uma página no facebook, intitulada Festa Italiana de BH.

ALERTAMOS QUE ESTA PÁGINA É FALSA. NÃO É A OFICIAL DO EVENTO.

O autor da mesma, que ainda não teve a coragem de se identificar, está postando informações
totalmente
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erradas como data, local, horário e atrações do evento.

Informamos que a PÁGINA OFICIAL DA FESTA ITALIANA DE 2012 no facebook está sendo
construída por um

designer gráfico profissional e gabaritado para o trabalho, contratado exclusivo da ACIBRA.

Obviamente não podemos impedir as pessoas de curtirem esta página "falsa" que está no ar.
Nós, organizadores

do evento lamentamos o ocorrido e entendemos que a primeira proidência para punir esta
pessoa é denunciar a página.

Depois que descobrimos a página falsa, o autor deletou várias informações e todos os posts de
pessoas indignadas com esta postura.

Porém, usamos o recurso "print screen", copiamos tudo que foi feito na página e temos tudo
arquivado.

Providências serão tomadas, uma vez que o autor desta página fake (que por enquanto ainda é
um sujeito oculto), usou fotos

e textos da ACIBRA-MG, sem ao menos se preocupar com uma coisa simples conhecida
como Direito Autoral. E, por ter violado

Direitos Autorais, esta pessoa está sujeita a multa e/ou detenção de 3 meses a 1 ano de
prisão.
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Contamos com a compreensão de todos vocês e pedimos que aguardem o lançamento da
página oficial da Festa no facebook.

Todos vocês, amigos, serão informados na época do lançamento.

EQUIPE DA ORGANIZAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL ITALIANA DE BELO HORIZONTE
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