Termos de uso #Todecacho
1. Requisitos para Adesão
A adesão à #Todecacho é para indivíduos de 13 anos de idade ou mais. Os
Membros deverão seguir este Código de Conduta e serão responsáveis por todas
as atividades e conteúdos que sejam por eles postados.

2. Usos Vedados
Violações do Código de Conduta poderão resultar no cancelamento do acesso aos
serviços ou retirada de conteúdo sem prévio aviso.

3. Não deverá ser carregado ou usado com este serviço qualquer conteúdo que:
Incite, advogue ou expresse pornografia, nudez, obscenidade, vulgaridade,
blasfêmia, ódio, intolerância, racismo ou violência gratuita.
Distorça a fonte de qualquer conteúdo postado, o que inclui a personificação de
outro indivíduo ou entidade.
Forneça ou crie ligações a sites externos que violem este Código de Conduta.
Tenha a intenção de causar dano ou explorar menores de qualquer forma.
Solicite ou colete informações de menores (de 18 anos de idade) que possam
identificá-los, incluindo (mas não restrito a): nome, endereço de e-mail, endereço
domiciliar, número de telefone ou nome de sua escola.
Invada a privacidade de uma pessoa para colher, coletar, armazenar ou publicar
informações que possam identificá-la, tais como senhas, informações de conta,
números de cartões de crédito, endereços ou outras informações de contato sem
o seu conhecimento e livre consentimento.
Seja ilegal ou viole qualquer lei local ou nacional que esteja vigente onde estiver
localizado o emissor desse conteúdo, incluindo (mas não restrito a): pornografia
infantil, drogas ilegais e material protegido por direitos autorais e propriedade
intelectual que não pertença ao emissor do conteúdo.

Tenha por objetivo ameaçar, perseguir, difamar, defraudar, degradar, vitimizar ou
intimidar um indivíduo ou grupo de indivíduos por quaisquer motivos, incluindo
por razões de idade, gênero, deficiência, etnia, orientação sexual, raça ou religião
ou ainda incitar ou encorajar outros a incorrem nessas práticas.
Tenha por objetivo causar dano ao computador de outro usuário ou permitir a
outros acessar ilegalmente softwares ou infringir a segurança de websites ou
servidores, incluindo, mas não limitado à prática de spamming.
Tenha por objetivo personificar um funcionário, agente, representante ou gerente

da #Todecacho ou ainda outro usuário ou qualquer outra pessoa por quaisquer
meios.

4. Rescisão e Cancelamento
A #Todecacho reserva o direito de revisar ou remover serviços ou conteúdos
criados por usuários, unicamente a seu critério e sem prévio aviso e de apagar
postagens ou banir participantes que sejam considerados ofensivos.

5. Direitos e Responsabilidades
Os Membros são desencorajados a compartilhar informações que outros possam
usar para causar-lhes dano e os pais são encorajados a estar atentos e auxiliar no
controle das atividades e conteúdo postado por seus filhos, de modo a mantê-los
seguros na Internet.
A #Todecacho não é responsável por nenhuma atividade ou conteúdo enviados
por usuários. A decisão de visualizar conteúdo ou de estar em contato com outros
é do usuário, que é aconselhado a usar o bom senso.
A #Todecacho reserva o direito de emendar ou alterar o Código de Conduta a
qualquer momento, sem prévio aviso e encoraja os usuários a revisar
periodicamente estas diretrizes para ter certeza que estão agindo em
conformidade.

Obrigado por se juntar a #Todecacho e por respeitar este Código de Conduta.

