TERMOS DE USO DE NOSSAS
PÁGINAS DA INTERNET
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - Este Termo de Uso aplica-se única e exclusivamente às nossas Páginas na
Internet (Home Pages), tal como descritos abaixo, e pode ser alterado a qualquer
momento.
a) Site: www.numinis.com.br;
b) Rede Social 1 (Blog): www.numiniseventos.blogspot.com;
c) Rede Social 2 (Facebook): www.facebook.com/NuminisEventos.
1.2 - Todo o conteúdo das Home Pages acima citadas é de propriedade exclusiva da
Numinis Eventos Ltda. - ME., ou simplesmente NUMINIS EVENTOS, inscrita no
C.N.P.J. sob o registro de nº 11.006.614/0001-05, a qual fornece e/ou administra as
publicações dentro destas Home Pages.
1.3 - O objetivo principal deste Termo de Uso é o de manter o decoro, bem como um
ambiente agradável, sociável e organizado aos visitantes e usuários de nossas
Home Pages.
2 - UTILIZAÇÃO DE TEXTOS, IMAGENS E VÍDEOS
2.1 - Ao utilizar quaisquer informações contidas em nossas Home Pages, o usuário
deverá utilizar texto próprio e com link para o texto original. A citação de uma parte
do texto sem alterações é permitida, desde de que venha acompanhada de um link que
possibilite a leitura do restante do conteúdo original.
2.3 - É proibido utilizar, sem a autorização da NUMINIS EVENTOS, textos, imagens, fotos
ou vídeos publicados em nossas Home Pages e/ou hospedados em nosso servidor que
estejam identificados com a nossa logomarca. Imagens e fotos de autoria de terceiros,
contidas em meio às nossas publicações são meramente ilustrativas, portanto
não recomendamos sua utilização, mesmo citando as fontes por nós descritas.
3 - PÚBLICO ALVO E OPINIÕES GERAIS
3.1 - Nossas Home Pages são dedicadas aos usuários e simpatizantes do Mercado de
Casamentos e congêneres. Por este motivo, as imagens, matérias, artigos e linguagem
tendem a ser favoráveis aos mesmos.

3.2 - Os editores de nossas Home Pages se permitem expressar suas opiniões pessoais
acerca dos assuntos tratados, porém sem alterar e/ou distorcer quaisquer informações
e, principalmente, transformá-los em inverdades, podendo eventualmente, discordar
dos comentários publicados, argumentando sempre respeitosamente e justificando suas
opiniões.
3.3 - Qualquer tentativa de inflamar comentários com apologia excessiva a empresas ou
iniciativas que concorram com a NUMINIS EVENTOS, dentro de nossas Home Pages
poderão ser interrompidas pela nossa equipe de moderação.
4 - NORMAS DE CONDUTA PARA UTILIZAÇÃO DE NOSSAS REDES SOCIAIS
4.1 - Os comentários e as perguntas devem se referir única e exclusivamente ao
conteúdo que foi publicado, e o usuário/visitante é o único e exclusivo responsável pela
veracidade dos comentários que venha a inserir.
4.2 - O usuário/visitante deverá realizar comentários relevantes e que contribuam com
a discussão, evitando frases sem sentido ou de baixa relevância para o contexto.
4.3 - Críticas, sugestões, dúvidas ou reclamações sobre a NUMINIS EVENTOS, ou a
respeito do conteúdo publicado, desde que sejam com o intuito de contribuir com a
Home Page e seus usuários/visitantes, devem ser feitas diretamente por email
(contato@numinis.com.br).
4.4 - A postagem de opiniões contrárias serão bem aceitas, desde que feitas
educadamente e com coerência.
4.5 - A equipe de edição, os moderadores, bem como os autores dos textos publicados
em nossas Redes Sociais não estão obrigados a responderem a quaisquer perguntas ou
comentários postados.
4.6 - Para obter informações, tirar dúvidas, enviar sugestões ou efetuar reclamações
que não condizem com os artigos por nós publicados ou com o escopo de nossas
Redes Sociais, utilize o email “contato@numinis.com.br”.
5 - PROIBIÇÕES
5.1 - Quaisquer contribuições às nossas Redes Sociais que violem os termos abaixo,
serão imediatamente excluídas, sem aviso prévio e sem direito de resposta. A saber:

A - Postar comentários de cunho preconceituoso ou racista, que não estejam de
acordo com os valores morais da sociedade, que deixem de atender critérios de
veracidade, que faça apologia a drogas ilegais, pirataria, pornografia ou qualquer
outro assunto que desrespeite a Legislação Brasileira em vigor;
B - Publicar SPAM visível ou mascarado, bem como postar comentários com o
intuito de realizar intencionalmente quaisquer tipos de propagandas institucionais
próprias ou de terceiros.
C - Fazer campanha política ou exprimir preferências partidárias;
D - Fazer apologia à religiões ou exprimir preferências religiosas ou filosóficas;
E - Postar dados pessoais, comerciais ou de terceiros, como endereço de e-mail ou
número de telefone;
F - Fazer comentários repetitivos em artigos diferentes;
G - Violar a nossa Política de Privacidade.
6 - DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 - Os usuário/visitantes de nossas Home Pages têm o direito de solicitar aos nossos
editores, a qualquer momento, a retirada de quaisquer comentários de outros
usuários/visitantes que agridam diretamente a sua pessoa. Para isso deverá enviar a
solicitação por email (contato@numinis.com.br)
6.2 - Os comentários que desrespeitarem este Termo de Uso poderão ser excluídos pela
equipe de moderação, sem nenhum aviso prévio.
6.3 - O usuário/visitantes de nossas Home Pages autoriza a NUMINIS EVENTOS, de forma
definitiva, irrevogável e irretratável, a reproduzir todo conteúdo por ele enviado,
assumindo ser o único e exclusivo responsável por eventual prejuízo causado a terceiros
e declara que tais conteúdos não infringem o direito de terceiros (tais como direitos de
autor).
6.4 - Ao ler e utilizar, nossas Home Pages, o usuário concorda com todos os termos e
condições do presente Termo de Uso e com a nossa Política de Privacidade.

