Termos e condições de uso - Comentários

A seção de Comentários do site Ourinhos Notícias tem como
objetivo promover o debate acerca dos assuntos tratados em cada
reportagem.
O conteúdo de cada comentário é de única e exclusiva responsabilidade
civil e penal do cadastrado, sendo que o Ourinhos Noticias fornecerá o IP
de onde partiu o comentário mediante a solicitação judicial ou de quem se
sentir ofendido.
O Ourinhos Notícias não tem obrigação de publicar todos os comentários
escritos pelos internautas.
Serão excluídos sumariamente comentários que contenham palavrões,
ofensas pessoais, palavras cortadas por caracteres ou escritos em outra
língua que não o português. A Redação está orientada a excluir comentários
que não debatam diretamente o tema da reportagem a que estão
relacionados.
Os comentários não devem conter em seu conteúdo os seguintes itens:
divulgação de links e contas de redes sociais;
banners publicitários;
sites que façam vendas online;
material pornográfico, grosseiro, racista ou ofensivo;
informação sobre atividades ilegais e incitação ao crime;
material pornográfico ou atividades ilegais incluindo menores de 18 anos
(segundo o artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente);

material calunioso;
afirmações injuriosas ou difamatórias;
propaganda política para candidatos, partidos ou coligações, bem como
propaganda a respeito de seus órgãos ou representantes;
páginas e arquivos criptografados ou protegidos por senhas;
programas e arquivos que contenham vírus ou qualquer outro código que
ponha em risco arquivos;
programas ou componentes de computador de qualquer usuário que venha
a acessar o Ourinhos Notícias;
informação relativa a pirataria de software;
Serão vetados comentários que:
Ofereçam qualquer tipo de produto para venda, procurar anunciantes e
patrocinadores e colocar banners de qualquer tipo;
utilizem-se do serviço, desvirtuando sua finalidade, com o intuito de
cometer qualquer atividade ilícita;
participem de atividades de concursos, pirâmides, correntes, lixo
eletrônico, spam ou quaisquer mensagens periódicas ou não-solicitadas
(comerciais ou não) ou abusivas;
difamem, ofendam, perturbem a tranqüilidade alheia, persigam, ameacem
ou, de qualquer outra forma, violem direitos de terceiros;
publiquem, postem, carreguem, distribuam ou divulguem quaisquer
tópicos, nomes, materiais ou informações que incentivem a discriminação,
ódio ou violência com relação a uma pessoa ou a um grupo devido à sua
raça, religião ou nacionalidade.

Os autores dos comentários não devem publicar material protegido por
direitos autorais nem publicar fotos ou textos sem autorização do autor ou
de seu representante. Não devem também publicar fotos sem autorização
dos fotografados e não devem distribuir arquivos de som sem autorização
de pessoas ou empresas responsáveis.
Os textos, fotografia, imagens, logomarcas e sons presentes nas páginas do
Ourinhos Notícias se encontram protegidos por direitos autorais ou outros
direitos de propriedade intelectual, sendo vedada sua reprodução total ou
parcial para finalidades comerciais, publicitárias ou qualquer outra, sem
prévia e expressa autorização do Ourinhos Notícias. Em hipótese alguma o
usuário adquirirá quaisquer direitos sobre os mesmos.
O usuário tem ciência e concorda expressamente com a prerrogativa do
Ourinhos Notícias de, a seu exclusivo critério e independentemente de
qualquer notificação prévia, restringir quaisquer conteúdos que violem ou
que possam ser interpretados como violadores às disposições do presente
instrumento, de direitos de terceiros ou às normas morais, aos bons
costumes e à legislação vigente.
No caso de utilização indevida das informações constantes nas páginas do
Ourinhos Notícias ou dos comentários, o usuário assumirá todas as
responsabilidades de caráter civil e/ou criminal.
Se por mais de uma vez forem descumpridas quaisquer das regras expostas
ou for verificado o exercício de ilegalidades, o comentário será excluído do
Ourinhos Notícias.
A qualquer tempo e de maneira unilateral, o Ourinhos Notícias poderá
cancelar o seção de Comentários sem necessidade de nenhum aviso prévio
aos usuários e/ou a terceiros.

O Ourinhos Notícias registra o IP de todo internauta que se conecta ao
sistema de comentários. O registro é feito para auxiliar nos casos em que se
faz necessária a identificação do autor de um comentário.
O presente termo e condições de uso são regidos pela legislação da
República Federativa do Brasil. Seu texto deverá ser interpretado no idioma
português e os usuários submetem-se ao Foro da Comarca de Ourinhos.
O Ourinhos Notícias tem a prerrogativa de tirar qualquer post do ar ou
simplesmente não aceitá-lo.

