Política de mídias sociais das Filhas de Jó Internacional
As Filhas de Jó Internacional reconhecem a era eletrônica em rápida mudança em que vivemos hoje e as oportunidades e
desafios que isso oferece a todos os membros. A Job’s Daughters International está comprometida em apoiar o uso
responsável das mídias sociais por seus membros e voluntários.

Uso pretendido
Esta Política destina-se a orientar todos os Membros, Adultos e Voluntários das Filhas de Jó Internacional sobre
o uso de plataformas de redes sociais no curso de sua associação ou interações com as Filhas de Jó. Ele
também fornece instruções sobre o que não deve ocorrer ao usar qualquer mídia social enquanto estiver
associado às Filhas de Jó Internacional e destaca que uma violação da política pode resultar em ação
disciplinar.
Existem consequências legais para indivíduos e Organizações que violam as leis de Difamação, Privacidade,
Proteção Infantil, Discriminação, Bullying e Assédio, Direitos Autorais e Leis de Propriedade Intelectual. As
mídias sociais devem ser usadas pelos indivíduos com responsabilidade; exibir a devida consideração de
adequação à idade e de acordo com os requisitos das políticas de mídia social individuais.
Esses requisitos de política podem mudar ao longo do tempo e de plataforma para plataforma. Em maio de
2012, a idade mínima para se envolver com o Facebook era de treze anos (Política do Facebook, 2012).

Introdução à Política de uso
Esta política abrange todas as plataformas de mídia social atuais e futuras.
Essas plataformas atualmente incluem, mas não estão limitadas a:
- Sites de redes sociais: Facebook, LinkedIn, Bebo e Friendster;
- Sites de compartilhamento de vídeos e fotos: Flickr e YouTube
- Sites de microblogs: Twitter;
- Blogs: incluindo blogs corporativos e blogs pessoais ou blogs hospedados por publicações da mídia
tradicional;
- Fóruns e fóruns de discussão; por exemplo. fóruns de discussão locais, Enciclopédias online: ex. Wikipédia
- As Filhas de Jó Internacional atualmente não endossa o compartilhamento de imagens das Filhas no TikTok

Use as mídias sociais como parte de seu papel nas Filhas de Jó
Se você for obrigado por sua jurisdição ou pelas Filhas de Jó Internacional a participar de sites de mídia social
como parte de sua função na Filhas de Jó, você deve garantir que entende claramente o que é exigido de
você.
Você deve sempre exercer responsabilidade e julgamento em qualquer material publicado em sites de mídia
social. Essencialmente, as regras que se aplicam a você quando você está interagindo cara a cara com pessoas
como representante das Filhas de Jó Internacional se aplicarão às suas ações nas mídias sociais.
Da mesma forma, o processo normal de autorização e aprovação em relação a qualquer conteúdo e fotos
que você esteja postando também se aplicará.
Dados pessoais (por exemplo, nomes, endereços ou números de telefone) de outros membros (adultos e
jovens) ou voluntários não devem ser publicados online. Não é permitido o uso de sobrenomes das Filhas e
marcação de contas pessoais das Filhas.
Você deve ser educado e respeitoso com as opiniões dos outros em todos os momentos e abster-se de postar
quaisquer comentários que critiquem duramente ou prejudiquem as postagens feitas por outros.
Uso pessoal das mídias sociais
As Filhas de Jó Internacional entende que você usa várias mídias sociais por motivos pessoais em seus próprios
computadores ou outras tecnologias de comunicação eletrônica.
Geralmente, o que você faz no seu próprio tempo é de sua responsabilidade. No entanto, as informações que
você fornece e as declarações que você faz em sites de mídia social podem impactar e ter consequências
significativas para a comunidade das Filhas de Jó e sua reputação. O material que você publica pode ser lido
por outros membros da comunidade FJI ou pelo público em geral. Uma vez que as informações são
publicadas online, elas são essencialmente parte de um registro permanente, mesmo que você as
‘remova/exclua’ mais tarde ou tente torná-las anônimas.
Ao usar qualquer mídia social, você é responsável por suas palavras e ações. É o sua responsabilidade de
garantir que suas postagens sejam apropriadas. Use seu julgamento e bom senso, e se houver alguma dúvida,
não poste.
Ao usar qualquer mídia social, você não deve:
 postar imagens de crianças em sites de redes sociais – a menos que você tenha autorização do pai ou
responsável legal da criança para aquela imagem específica;
 usar o logotipo das Filhas de Jó Internacional para criar uma conta de marca que pode ser interpretada
como representando as Filhas de Jó, a menos que você esteja autorizado por escrito a fazê-lo;
 contribuir com qualquer coisa que possa trazer descrédito a você, outro Membro ou as Filhas de Jó
Internacional – por exemplo, um blog ou foto ofensiva;
 se envolver em qualquer conduta que não seria aceitável no ambiente de trabalho ou no contexto das Filhas
de Jó – por exemplo:

• fazer qualquer declaração adversa, ofensiva ou depreciativa ou se envolver em atividades ilegais
• discriminação, assédio ou bullying dirigido ou impactando quaisquer membros, voluntários,
• Membros do Conselho, Jurisdição e Membros do Conselho.
• divulgar qualquer informação confidencial sobre as Filhas de Jó, incluindo informações sobre outros
Membros, voluntários, crianças, pais ou o Conselho.
Responsabilidade pessoal
Tenha em mente que as informações que você fornece e as declarações que você faz nas mídias sociais
podem ter consequências significativas para você pessoalmente, por exemplo:
• fazer declarações sobre um indivíduo pode constituir difamação (nesse caso você pode ser pessoalmente
responsável de acordo com a legislação aplicável para a pessoa sobre quem você faz a declaração);
• fazer declarações pode constituir discriminação ilegal, assédio ou intimidação (nesse caso você pode ser
pessoalmente responsável de acordo com a legislação aplicável);
• fazer declarações sobre as Filhas de Jó Internacional, seus negócios, pais ou membros, pode constituir uma
violação de sua obrigação de não divulgar informações confidenciais e sua obrigação de não fazer
declarações públicas sobre ou em nome da Organização sem autorização expressa; e
• o uso de material, texto, imagens, fotografias, música, logotipos e marcas registradas de outras pessoas
podem violar as leis de direitos autorais.
Em geral
Os termos e a conduta prescrita descritos na Política não pretendem ser exaustivos, nem antecipam todos os
usos possíveis das mídias sociais. Você é encorajado a agir com cautela e levar em consideração os princípios
subjacentes da Política.
Se algum Membro ler algo na internet que possa causar prejuízo a reputação das Filhas de Jó Internacional,
entre em contato imediatamente com o Diretor de Mídia Social da JDI, a Guardiã ou o Supremo Escritório.
Esta Política estabelece as regras que devem ser observadas ao usar as mídias sociais. Esta Política é dirigida a
você pelos membros e voluntários internacionais das Filhas de Jó. Você deve cumprir esta Política. Se você não
cumprir esta Política, as Filhas de Jó Internacional poderá tomar medidas disciplinares.
Análise
Esta Política deve ser revisada anualmente pelo Diretor de Mídia Social e Conselho de Curadores das FJI – Última revisão
em março de 2022

