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PARTICIPAÇÃO EM FORUM DE DEBATES 

 

Segue procedimentos para sua participação nos Fóruns de Debates sobre os mais 

variados assuntos no Portal Bisbi Notícias. 

Para que suas postagens nos debates tenham maior visibilidade, sugerimos que 

após suas publicações, seja feita o compartilhamento direto nas suas páginas do 

FacebooK ou em grupos que você participa, instruções a seguir: 

Como participar dos Fóruns: 

1 – Entrada: 

O usuário deve acessar o portal de notícias SEMPRE através da url, endereço do 

site: www.bisbinoticias.com.br 

 

2 – Você deve fazer o Login como usuário do Portal, assim poderá fazer suas 

postagens e participar dos debates, veja a imagem a seguir: Use a opção FAZER 

LOGIN

 

http://www.bisbinoticias.com.br/


3 – Ao Clicar em FAZER LOGIN irá abrir a janela para seu cadastro de usuário, 

clique na opção REGISTRE-SE COM SEU EMAIL: Veja imagem abaixo. 

 

4 – Após clicar em Registre-se com seu email, irá abrir uma segunda janela para o 

cadastro de seu email e senha se acessso, digite um email VÁLIDO e uma Senha 

de até 8 dígitos (anote a senha para não esquecer), em seguida clique em 

REGISTRE-SE para concluir o cadastro. Veja imagem: 



 

5 – Feito o registro, você será enviado para o Portal e seu acesso estará liberado, 

assim como você já estará LOGADO – em Login liberado. Veja a imagem a seguir: 



 

 

Muito bem... Agora você já pode participar dos Fóruns de Debates e expor sua opinião. 

 

Entrando no Fórum:  

1 – Após estar logado no Portal, entre na linha de Menu, opção FORUM: 

 

2 – Clicando em Fórum, você será direcionado para os Debates: 

 

 



Na janela do Fórum, irão ser apresentados os Debates em andamento, clique no 

que desejar participar e comece a interagir com os participantes: 

Obs: Passe o mouse no Título do Debate para iniciar... 

 

 

3 – Após clicar no título do Debate que você escolher participar, o mesmo ficará 

em azul, e você irá para a tela do Debate para digitar seus comentários e opiniões 

sobre o tema: veja imagem a seguir: 

  

Digite seus comentários e clique no botão PUBLICAR de cor Azul 

 



Parabéns, você esta participando dos Fóruns... 

Detalhe IMPORTANTE: 

No canto superior direito do Box de mensagem (onde você digita) aparece 3 (três) 

pontinhos, um acima do outro, clique neles para outras opções, como 

COMPARTILHAR seu Debate com amigos e nas redes sociais:  

 

 

Nota: NUNCA ESQUEÇA DE ENTRAR NO PORTAL ATRAVÉS DO ENDEREÇO 

WWW.BISBINOTICIAS.COM.BR, este é o local correto para suas PUBLICAÇÕES. 

DÚVIDAS:  

44 99721 1092 - WhatsApp - Marcio Nolasco – SUPORTE TÉCNICO. 

http://www.bisbinoticias.com.br/

