Termos e Condições de Uso
Portal Correio Nagô (www.correionago.com.br)
A navegação e consulta pública deste site se sujeita aos Termos e Condições abaixo:
1 - O portal Correio Nagô não garante que o conteúdo, os instrumentos e os materiais
contidos, utilizados e oferecidos neste site estejam precisamente atualizados ou completos,
além de não se responsabilizar por danos causados por eventuais erros de conteúdo ou falhas
de equipamento;
2 - A utilização do site acarreta a aceitação dos presentes termos por parte dos usuários, que
deverão estar atentos às orientações, determinações e políticas de direitos autorais adotadas
pelo Correio Nagô. A não aceitação ou violação das condições aqui expostas, implicará em
sanções que serão definidas pelos gestores do site;
3 - Os serviços, ferramentas e conteúdo são disponibilizados gratuitamente pelo site. O uso
indevido das informações veiculadas, dos equipamentos e de quaisquer seções da página
virtual, será de inteira responsabilidade do usuário, que estará devidamente identificado no
cadastro do Correio Nagô. Em nenhuma circunstância seus diretores, gestores e
administradores serão responsabilizados por quaisquer tipos de danos diretos ou indiretos em
conseqüência da conexão com este site. Assim como também falhas de desempenho, erro,
omissão, interrupção, defeito na transmissão de dados, vírus e falha do sistema;
4 - Pelo caráter colaborativo do Correio Nagô, é necessário que todo usuário registre seus
dados em cadastro disponibilizado na página principal do site. Toda informação fornecida
pelos usuários no momento de preencher o formulário deverá ser autêntica. Caso contrário, os
gestores do site poderão banir, revogar ou excluir, sem aviso prévio, as informações com
dados errôneos.
5 - Todos os usuários e colaboradores do Correio Nagô se comprometem a utilizá-lo de boa-fé
e em conformidade com os preceitos regulamentares, legais, contratuais e morais que
norteiam o site. Deverão ser observados por todo e qualquer usuário as normas de conduta e
etiqueta, a ordem pública e os bons costumes nos quais o portal se baseia. Os colaboradores
do site se responsabilizam por não difundir, divulgar e disponibilizar informações, dados,
matérias, imagens, vídeos, comentários, áudio e qualquer material que violem ou abusem do
direito de terceiros. Não serão aceitas, sob nenhuma hipótese e em nenhuma circunstância,
expressões que contenham condutas difamatórias, calúnias, acusações, denúncias vazias,
ataques pessoais, ofensas, palavras de baixo calão, discriminação racial, religiosa e de qualquer
outra natureza;
6 - O usuário não deverá suprimir, transformar ou modificar de quaisquer formas o conteúdo
do Correio Nagô, a menos que possua prévia autorização do titular dos correspondentes
direitos. Não será permitida aos usuários a divulgação de qualquer tipo de material
caracterizado como spam, nem a utilização do site com finalidade comercial e publicitária de

forma direta ou indireta. O espaço destinado aos comentários não deverá ser utilizado como
meio de propagação de spam, cabendo aos administradores do site a imediata exclusão de
propagandas, promoções e divulgação de intuito comercial;
7 - O Correio Nagô é um canal de comunicação com ênfase colaborativa que abriga
colaborações enviados por seus usuários. Caso seja constatada a violação de direitos autorais
por parte dos colaboradores, os administradores do site tomarão as providências necessárias
para reparar eventuais equívocos, erros, contratempos e constrangimento causados por
informações inidôneas originadas pelos usuários. O portal não se responsabiliza pelo conteúdo
de outros sites cujos endereços estejam disponíveis nas suas páginas ou cujo endereço deste
site esteja neles disponível. O portal não garante também o ressarcimento de quaisquer danos
causados pelos sites neste item referidos.
8 - Todas as marcas, nomes comerciais e sinais distintivos de qualquer espécie presentes no
Correio Nagô, incluindo sua própria marca e designação, pertencem a seus respectivos
titulares de direito. Para utilização de quaisquer destas marcas, nomes e sinais é necessário a
obtenção da respectiva autorização dos seus titulares.
9 - O Correio Nagô se exime de qualquer responsabilidade por danos de qualquer natureza,
lucros cessantes e danos emergentes que possam ser ocasionados pela falta de continuidade
ou funcionamento do portal, bem como daqueles decorrentes ou ocasionados pelos serviços,
postagem e disponibilização de conteúdo.
10 - Para acessar certos serviços e conteúdos do Correio Nagô, é necessário que os usuários
forneçam previamente alguns dados de caráter pessoal. O portal adota níveis de segurança
dentro dos requisitos legais para proteção de dados pessoais. Entretanto, é importante que o
usuário tenha ciência de que pela própria natureza e características técnicas da Internet, essa
proteção não é infalível, encontrando-se sujeita à violação pelas mais diversas práticas
maliciosas.
11 - A prestação do serviço Correio Nagô não tem duração definida, mas o mesmo reserva-se o
direito de terminar, suspender ou interromper unilateralmente e a qualquer momento, sem
necessidade de prévio aviso, a prestação total ou parcial do serviço, ou ainda sua inteira
transformação e modificação. Conforme disposto acima, o portal reserva-se também o direito
decorrente de cancelar e interromper o registro de qualquer usuário, a qualquer tempo, por
sua única e exclusiva discricionariedade, sem qualquer aviso prévio, ou de remover, remanejar
ou alterar qualquer conteúdo a qualquer tempo e sem aviso prévio.
12 - Estes Termos de Uso são regidos pelas leis brasileiras. O Correio Nagô consiste em serviço
cultural de interesse público, sem gerar qualquer relação de consumo e que não se encontra
regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Qualquer ação judicial envolvendo o site deverá
ser proposta obrigatoriamente no foro da cidade de Salvador, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

