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Fórum de Discussões; Na MPHP você tem a palavra

Exerça sua cidadania filiando-se ao FORUM de Discussões On-Line Associado à MPHP , e no qual você poderá externar
suas opiniões sobre tudo que se discute aqui e sobre algo mais que seja de seu interesse colocar em discussão. Não
existe moderação, postagem livre dentro dos limites da ética e dos bons costumes segundo as regras lá estabelecidas.

Este Fórum é a evolução final de todas as tentativas anteriores de se criar um espaço de debates na MPHP.

A primeira delas foi um Fórum simples, sem muitos recursos e que esteve instalado de março de 2000 a Janeiro de 2005.
Posteriormente, de março de 2005 e até a inauguração do novo site da MPHP em 27/02/2007, tentamos gerar estes
debates em um grupo no Yahoo Groups, mas este grupo de discussões não vingou e os 12 membros lá cadastrados
estão convidados a aderir ao Fórum da MPHP, pois o grupo Brasil-Urgente, como é denominado, será extinto em
31/03/2007.

No Fórum primitivo, antes desse criado no Yahoo, tivemos alguns bons debates entre eles a discussão da iniciativa de
construção e emprego de submarinos nucleares pela Marinha Brasileira e o outro as razões do sucesso da IURD. Tivemos
votações sobre estes temas durante varios anos. As votações foram enceradas e divulgamos agora os resultados destas
pesquisas.

Para acessar a página com os resultados, clique aqui .
Não deixe de acessar também o artigo O Veneno do Corporativismo que tem relação muito direta com um dos assuntos
que foi votado.

Você tem também a opção de manifestar sua opinião no nosso Livro de Visitas, moderno e à prova de spams. Lá você
pode registrar seu comentário sobre o nosso trabalho. O antigo livro de visitas, que já conta com mais de 500
entradas, pode apenas ser consultado, ele está bloqueado para novas entradas. Lá você pode ler os comentários
postados pelos nossos visitantes de jun/1997 até fev/2007.

Acesse o GuestBook no menu lateral, à direita. Se desejar ver uma seleção das melhores entradas no GB, você também
pode acessar no mesmo menu lateral direito.

Além do Fórum e do Livro de visitas você ainda tem oportunidade de se manifestar ao pé de cada artigo da MPHP.
Como você vê nossos visitantes e membros têm a palavra.

http://www.mphp.org

Fornecido por Joomla!

Produzido em: 26 July, 2017, 23:33

