Termos e Condições
Pelo presente termo de condições de uso e de conduta, ora denominado “Normativo do Portal
Salva de Palmas”, que contém o compêndio de normas que regulam o uso e conduta de
acesso, transmissão de dados, navegação e utilização, e demais atos praticados no ambiente
do endereço eletrônico www.salvadepalmas.com.br, por qualquer pessoa física ou jurídica, por
meio de seu representante, doravante denominado USUÁRIO SALVA DE PALMAS.
As normas gerais de conduta deverão ser lidas previamente à utilização do endereço eletrônico
www.salvadepalmas.com.br, uma vez que a prévia anuência e aceitação integral de
todos os termos e condições é condição indispensável para utilização do endereço
eletrônico retro mencionado.
1. Objeto
1.1 - O Portal Salva de Palmas é de propriedade privada e seu titular detém exclusividade dos
direitos do site www.salvadepalmas.com.br - e dos domínios www.salvadepalmas.com.br
e www.salvadepalmas.com-, cujo principal objetivo é fomentar e cultivar boas atitudes,
disseminar as boas ações já praticadas na sociedade.
1.1.1 – Todas as ferramentas disponibilizadas para acesso no www.salvadepalmas.com.br
são por tempo indeterminado, exceto se disposto de outra forma, e a qualquer momento pode
haver mudança de conteúdo ou da forma de apresentação.

2. Usuários
2.1 – Toda e qualquer pessoa física ou jurídica, entidades não governamentais, políticos,
enfim, todo o conjunto de elementos que pertencem à sociedade, que compartilhem do ideal
desse portal, que é o de disseminar as boas ações e cultivar novas atitudes conscientes para
um mundo melhor.

3. Acesso e Utilização do Endereço Eletrônico
3.1 - O Portal Salva de Palmas possui conteúdo gratuito, de acesso irrestrito e ilimitado, para
inspirar novas ações e transformar positivamente o cotidiano. Serão divulgados no site
exemplos positivos de ações em sociedade, não tendo esse endereço eletrônico o intuito de
denegrir a imagem alheia, nem de trazer à tona quaisquer fatos que possam caracterizar
ofensa a qualquer personalidade, pública ou não.
3.1.1 - A qualquer momento, podem ser solicitados documentos para verificação das
informações contidas no cadastro, bem como para apuração da veracidade das informações
divulgadas no Salva de Palmas. Não será permitida de maneira alguma qualquer mensagem
caluniosa, de má fé, que ofenda a moral e os bons costumes, e que tenha por fim denegrir a
imagem ou propiciar uma mensagem negativa sobre um fato. O fórum criado pelo Portal Salva
de Palmas é destinado a replicar boas ações a fim de manter vivo e latente a honestidade, a
solidariedade, a obriedade e dignidade humana.
3.2 - Para o encaminhamento de mensagens ao portal Salva de Palmas, há a necessidade de
prévio cadastro, que permitirá o registro e controle da veracidade das informações
disponibilizadas, bem como da rastreabilidade das mensagens, no caso de futura permissão de
inserção de informações e/ou dados pelo próprio Usuário.
3.3 – Para acesso no site, o usuário deverá manifestar sua aceitação com o presente Termo de
Uso do Portal Salva de Palmas, mediante a concordância expressa, pelo clique no “Concordo”.
3.3.1 - Ato contínuo, para enviar mensagens pelo Portal Salva de Palmas, quando autorizado,
ou receber notificações do Portal Salva de Palmas, quanto à replicação de boas notícias, ações

ou atitudes, será necessário efetuar o cadastro do usuário, mediante o fornecimento de dados
pessoais, como o endereço eletrônico, responsabilizando-se o usuário por qualquer informação
indevida.
3.4 – O login no Salva de Palmas se dará mediante utilização de login e senha. O login será o
email pessoal e a senha, se constituirá de 6 a 8 caracteres, e deverá ser registrada no primeiro
acesso.
3.4.1 – A senha é de uso pessoal e intransferível, cabendo ao usuário zelar por ela. Em
havendo qualquer indício de uso irregular da senha, o usuário deverá comunicar ao Portal
Salva de Palmas, por meio do contato@salvadepalmas.com.br.
3.5 - Fica desde já autorizado que o conteúdo enviado ao Portal Salva de Palmas poderá ser
amplamente divulgado e a informação disseminada, para construção de uma valoração positiva
e replicação de bons exemplos, sem que qualquer remuneração ou contrapartida seja devida
ao Usuário.
3.6 – Em havendo requisição de órgãos oficiais de controle, as informações contidas no
cadastro poderão ser divulgadas, desde que haja a solicitação formal, da qual será dada
ciência ao usuário, independentemente de sua autorização prévia.
3.7 – No caso de o Usuário utilizar o Portal Salva de Palmas indevidamente, poderá, a qualquer
momento, o seu cadastro ser cancelado, não lhe cabendo
também indenização ou
ressarcimento de qualquer ordem. Desde já fica aceito que serão mantidas as mensagens
anteriores, não lhe cabendo nenhuma indenização ou ressarcimento, uma vez que a utilização
é de forma gratuita.

4. Da Marca e de sua utilização
4.1 – Salva de Palmas é uma marca que já tem registro no INPI e, para tanto, todos os
materiais e seus textos, bem como todo o uso decorrente, por qualquer meio de comunicação,
são de exclusiva propriedade do Portal Salva de Palmas. Os direitos autorais, licenciamentos e
de propriedade daí decorrentes são também pertencentes ao Salva de Palmas. Qualquer
violação desses direitos implicará na apuração de responsabilidade cível e criminal, se for o
caso, pelos atos praticados, de acordo com a legislação vigente e sob pena das sanções
cabíveis e devidos ressarcimentos pelos danos causados, de ordem material e moral.
4.2 - O Portal Salva de Palmas também se prontifica a obedecer irrestritamente a legislação
vigente e, para tanto, todo e qualquer material sujeito a direito autoral, somente poderá ser
divulgado no Salva de Palmas, mediante a devida autorização prévia, daquele a quem o direito
compete. Do mesmo modo, o Usuário se compromete a utilizar o conteúdo do Salva de
Palmas, somente para os fins especificados no presente Termo, e, em caso de dúvida ou de
outros fins, deverá ser solicitada a autorização prévia por escrito.
4.4 – Caberá ao Usuário responder, por qualquer responsabilidade, pelo material que inserir no
site, perante terceiros, seja de natureza financeira, patrimonial, autoral ou moral.

5. Da Ausência de Responsabilidade do Salva de Palmas
5.1 - O Salva de Palmas é um portal de consultas e registros de boas atitudes, ações que
mereçam ganhar notoriedade e replicação na sociedade. Há o compromisso de manter a
manutenção do site de forma constante, e prover o acesso de forma ininterrupta, que, no
entanto, poderá ocorrer, por motivo de força maior, uma vez que o provedor de acesso é de
responsabilidade de terceiros, não podendo ser imputada ao Portal Salva de Palmas qualquer
responsabilidade pela alegação de danos decorrentes do não uso ou de falha, bem como da
interrupção do Portal.

5.2 – O Salva de Palmas declara que efetua o armazenamento dos dados e do portal,
inclusive, mediante a contratação de serviços de terceiros, que utilizam a tecnologia disponível
para tal fim, inclusive no que concerne à manutenção da privacidade e segurança de uso. No
caso de haver qualquer violação por terceiros, mediante acesso aos dados do Salva de Palmas
e de seus usuários, não poderá haver a imputação de responsabilidade ao Salva de Palmas,
nem poderá ser atribuída responsabilidade por eventual falha de proteção de dados entre o
servidor do usuário e o do conteúdo do Salva de Palmas.
6. Do Prazo de Duração do Portal Salva de Palmas
6.1 – A duração do Portal Salva de Palmas, bem como da relação com o Usuário, é por tempo
indeterminado ou durante o período em que o Portal Salva de Palmas disponibilizar o acesso
via internet. Fica, desde já, resguardado o direito ao Salva de Palmas de, a qualquer momento,
sem necessidade de notificação prévia e formal aos Usuários, suspender suas atividades ou
limitar o acesso.
6.2 – O Portal Salva de Palmas poderá a qualquer momento alterar o Termo de Uso e
Condições para melhor operacionabilidade de seu uso.
6.3 – O uso indevido do Salva de Palmas poderá configurar a exclusão do Usuário, sem
prejuízo da perda de todo o material veiculado, não cabendo qualquer indenização ou
ressarcimento. A ofensa a princípios da moral e dos bons costumes também implicará na
cessação do perfil do Usuário, mediante o bloqueio de acesso ao Salva de Palmas.
7. Das Condições Gerais
7.1 – O Termo de Uso do Salva de Palmas poderá ser modificado, alterado, a qualquer tempo,
no todo ou parcialmente, não havendo a necessidade de nova aceitação do usuário, desde que
mantida a mesma finalidade. Mediante a aceitação do Termo de Uso, o Usuário se
compromete a utilizar o Salva de Palmas para o propósito comum, qual seja o de difundir e
replicar boas atitudes da sociedade, não havendo, por esse objetivo, qualquer justificativa para
alegar prejuízo, ofensa e recompensa por qualquer dano hipoteticamente causado.
8. Do foro competente
8.1 – O presente Termo de Uso se rege pela legislação da República Federativa do Brasil e
qualquer lide deverá ser submetida ao Poder Judiciário, ficando eleito o foro da cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, por mais privilegiado que outro seja.

