Política de Moderação e Participação
Comentários

CONDIÇÕES GERAIS E POLÍTICA DE MODERAÇÃO DE COMENTÁRIOS
Os comentários são de responsabilidade de seus autores e não representam a
opinião da RÁDIO VERDES MARES LTDA. É vedada a inserção de comentários
que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros.
O usuário se compromete a não utilizar a ferramenta com a finalidade de distribuir,
transmitir, difundir ou pôr à disposição de terceiros, qualquer comentário e, em
geral, qualquer classe de opinião que por si mesmo ou cuja transmissão:
(a) Contravenha, menospreze ou atente contra os direitos fundamentais e
liberdades públicas e individuais reconhecidas constitucionalmente, nos tratados
internacionais e no resto do ordenamento jurídico;
(b) Induza, incite ou promova atuações delituosas, difamatórias, infamantes,
violentas ou, em geral, contrárias à lei, à moral e aos bons costumes aceitos ou à
ordem pública;
(c) Induza, incite, promova ou consista em atuações, atitudes ou idéias
discriminatórias em razão de sexo, raça, religião, crenças, idade ou condição
social;
(d) Incorpore mensagens delituosas, violentas, degradantes, pornográficas ou, em
geral, contrárias à lei, à moral e aos bons costumes aceitos ou à ordem pública;
(e) Induza ou possa induzir a um estado inaceitável de ansiedade ou temor ou que
constitua ameaça ou chantagem a terceiros;
(f) Induza ou incite a envolver-se em práticas perigosas, de risco ou nocivas à
saúde e ao equilíbrio psíquico;

(g) Seja falsa, ambígua, inexata, exagerada ou extemporânea, de forma que
possam induzir a erro sobre o seu objeto ou sobre as intenções ou propósitos do
comunicador;
(h) Esteja protegida por quaisquer direitos de propriedade intelectual ou industrial
pertencentes a terceiros, sem que o Usuário tenha obtido previamente dos seus
titulares a autorização necessária para realizar o uso que efetua ou pretende
efetuar (por exemplo, pirataria);
(i) Viole os segredos empresariais de terceiros;
(j) Seja contrária ao direito, à honra, à intimidade pessoal e familiar ou à própria
imagem das pessoas;
(k) Infrinja a normativa sobre segredo das comunicações;
(l) Constitua, se for o caso, publicidade ilícita, enganosa ou desleal e, em geral,
que constitua concorrência desleal;
(m) Contribua, facilite ou incentive, de qualquer forma, a prática de quaisquer
formas de infração aos direitos de propriedade intelectual de qualquer conteúdo
disponibilizado na internet. Esta proibição inclui todas as seguintes formas de
pirataria de software: (i) disponibilização de números de série de softwares que
podem ser utilizados para validar ou registrar o software ilegalmente; (ii)
disponibilização de ferramentas cujo propósito seja o acesso ilegal ao software
(não incluindo ferramentas que sejam legitimamente úteis para criadores de
software, administradores de sistemas, etc.); (iii) disponibilização de quaisquer
arquivos de software sobre os quais os Usuários não possuem direitos autorais ou
direito de tornar disponível;
(n) Facilite a disseminação ou contenha material com vírus, dados corrompidos, ou
qualquer outro elemento nocivo ou danoso;
(o) Desrespeite a legislação eleitoral e partidária;

(p) É terminantemente vedada a utilização da ferramenta para fins comerciais,
compreendidos, inclusive: correspondência corporativa e comunicações com
finalidade comercial (prospecção de negócios, venda de serviços e mercadorias,
ainda que relacionados a pessoa física, etc.).
A RÁDIO VERDES MARES LTDA poderá retirar, sem prévia notificação,
comentários postados que não respeitem os critérios impostos nestas condições
gerais ou que estejam fora do tema da matéria comentada, bem como poderá
modificar unilateralmente, em qualquer momento e sem prévio aviso, a
apresentação e configuração da ferramenta de comentários, assim como também
as condições ora requeridas para sua utilização.
Os comentários poderão aguardar até 48h para serem moderados.

