Como criar uma conta no GOOGLE
Você pode acessar os Grupos do Google com uma conta do Gmail ou
com qualquer outra conta, de outro servidor. Se quiser criar um e-mail no
Gmail, basta entrar no link https://www.google.com/accounts/ServiceLogin
e clicar em “Inscrever-se em Gmail” (figura 1). Com um Gmail, você já
entra diretamente nas páginas dos grupos, bastando à aprovação dos
moderadores. Com conta de outro servidor, você precisará, antes, criar
uma conta no Grupo do Google, como demonstrado a partir da figura 2.

Figura 1

Criando uma conta no Gmail, utilizando e-mail do Yahoo, Hotmail, Uol,
Terra, etc...
Entre no link: https://www.google.com/accounts/ManageAccount e clique em
“Crie uma conta agora” (figura 2).

Figura 2

A partir daí, basta seguir os passos, incluindo as informações que você já tem
configuradas no seu e-mail (login, senha) (figura 3).

Figura 3

Depois de criada a sua conta no Grupo do Google, você será direcionado
para a página do grupo que quer acessar. Para entrar na página do grupo,
basta clicar no link Acessar, no canto superior direito da tela (figura 4).

Figura 4

Localizando o Coletivo do Baixo Tietê

Digite PAP 3 no campo procurar um grupo.

Clique em:

e participe do grupo.

Aceitando um convite para participar de um grupo do
GOOGLE.
1. Na sua caixa de e-mail, você vai receber um e-mail do Google Grupos
(figura 1):
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2. Aberto esse e-mail, para aceitar o convite você deve clicar 1 vez no link
indicado (figura 2):
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3. O link irá direcionar para a página do grupo que está lhe enviando o
convite (figura 3). Nela, você deve clicar no link “Aceitar convite”.
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4. Após o aceite, você será levado a uma página (figura 4) onde deverá
escolher qual o tipo de mensagem que quer receber e o nome pelo
qual você quer ser conhecido no grupo. Leia bem os itens sobre os tipos
de entrega, pois com grupos mais movimentados o seu volume de
recebimento de mensagens será grande. Feito isso, basta clicar em
“Aceitar convite”, novamente.
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