Termo de Uso - Fraternidade sem Fronteiras

Todo o conteúdo nas páginas com domínio www.fraternidadesemfronteiras.org.br é
propriedade de Fraternidade sem Fronteiras e está protegido com direitos
reservados e outras leis de propriedade intelectual. Informações publicadas neste
site podem ser dispostas, impressas e reformuladas somente para uso pessoal e
não-comercial. É permitida a reprodução deste conteúdo, integral ou parcial, de
qualquer forma, sem aprovação por escrito da FSF, desde que: A fonte Fraternidade
sem Fronteiras seja sempre citada e sejam dados todos os devidos créditos com
fidelidade; a finalidade de uso seja sempre pessoal e não-comercial, e preserve-se
os direitos reservados e outras leis associadas.
Se preferir ou dependendo da complexidade da situação, é indicado requerer
permissão para distribuir e reproduzir o conteúdo deste website entrando em
contato com comunicacao.mkt@fraternidadesemfronteiras.org.br.
EXCLUSÃO DE GARANTIAS E RESPONSABILIDADE
Devido a grande quantidade de informação disponível no site, e às falhas inerentes a
alguns tipos de distribuição eletrônica, pode ser que ocorram inexatidão e atrasos
na disposição de alguns destes dados.
LINKS PARA ESTE SITE
Você pode estabelecer um hiperlink para este site de sua página ou utilizar, por
completo ou em parte, o conteúdo deste site no link, desde que o link esteja
atribuído ao site da FSF e não indique apoio ou patrocínio da Fraternidade sem
Fronteiras ao seu site.
No entanto, você pode utilizar um logo padrão de "Eu apoio a FSF ou Nós apoiamos
a FSF", disponibilizado pela própria FSF. Importante: Esse logo não pode ser feito
pela pessoa ou empresa que vai utilizar nem modificado o modelo padrão. Desta
forma, para utilizar o logo "Eu apoio a FSF ou Nós apoiamos a FSF" ou o próprio logo
FSF,
é
preciso
entrar
em
contato
com
comunicacao.mkt@fraternidadesemfronteiras.org.br.
TERMOS DE USO DE REDES SOCIAIS
A Fraternidade sem Fronteiras respeita o direito de opinião e expressão dos usuários
de suas páginas de internet e redes sociais. As páginas de Fraternidade sem
Fronteiras (FSF) no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn são espaços para
nossos fãs/seguidores/doadores terem acesso a informações sobre as
crises/situações humanitárias em que atuamos (necessidades e avanços) e nos
ajudarem a dar visibilidade para esses desafios, ao mesmo tempo em que as
utilizamos para a realização da missão FSF, que a é a vivenciar e incentivar a
fraternidade sem fronteiras.

Acreditamos em uma comunicação simples, afetiva, verdadeira e respeitosa. É por
isso que a seção de comentários (no site e em nossos perfis em redes sociais), é
um espaço importante para troca de ideias, conversas saudáveis e construtivas.
Adoramos ver pessoas valorizando o que acreditam de forma amorosa, sentindo-se
seguras e à vontade para se expressarem e ainda, buscando a ajuda da Organização
para fazem ainda mais pela Fraternidade sem Fronteiras e por um mundo melhor,
ajudando a espalhar a mensagem de fraternidade.
Para isso, é importante que os usuários estejam de acordo com os termos de uso
das próprias redes sociais citadas e com os Termos de Uso de Redes Sociais de
FSF, descritos abaixo:
Não são aceitas em nossas páginas opiniões xenófobas, preconceituosas e/ou
ofensivas, assim como não são permitidos perfis falsos, discursos de ódio,
comentários difamatórios, agressivos, com termos desrespeitosos ou mesmo que
disseminem desinformação, spams ou que contenham teor comercial, sob risco de,
quem o fizer, ter a publicação e/ ou o perfil banido. Esses passos podem incluir o
fechamento de tópicos; exclusão ou edição de comentários, para remover conteúdo
promocional; até o banimento de contas. Nós também podemos desligar a seção de
comentários de algum post específico ou de todo o site, caso acreditemos que
exista algum tipo de ataque proposital sendo realizado.
Ou seja, tudo o que não estiver de acordo com os valores da FSF (Fraternidade,
Fidelidade ao propósito, Espiritualidade, Valorização do Ser e Processos
Sustentáveis), estarão em contradição com nossa missão e por isso, serão tomadas
as devidas providências, já citadas. Assim, contamos com todos que desejam
contribuir com as conversas que acontecem em nosso site e redes sociais, o que
inclui todos aqueles que postam em nome da Fraternidade sem Fronteiras, para que
tenham sempre os seguintes princípios condutores:
1. Fale a verdade. Seja honesto com relação a quem você é e por que você está ali.
2. Seja respeitoso no que diz e não partilhe aquilo que você não gostaria que outra
pessoa dissesse a você. Isso significa que nenhum tipo de discriminação, ataque
pessoal, linguagem inadequada, declarações difamatórias e incitações à violência
serão permitidos.
3. Permita a todos a chance de participar – nós podemos remover postagens se
você multiplicar desnecessariamente os posts, para não sobrecarregar as conversas
ou mesmo se ferir os valores da FSF, conforme já explanado.
4. Mantenha o foco no assunto que está sendo proposto e procure nossos canais de
Relacionamento ou directs e messengers para outros questionamentos e/ou
necessidades.
5. Evite divulgações de cunho comercial ou promoções em massa.
Importante: A Fraternidade sem Fronteiras não vai banir ou deletar comentários
simplesmente por discordar com o que está sendo dito. Somos uma Organização
sem fronteiras (religiosas, geográficas, políticas, étnicas…) e respeitamos todas as
opiniões e a liberdade de expressão e troca de ideias.

Nós buscamos assegurar que todo o conteúdo em nosso site seja acurado e
consistente com nossas visões e valores. Se você está buscando a palavra oficial da
Fraternidade sem Fronteiras, por favor confira nossos press releases, publicações e
páginas de perfis oficiais da nossa Organização.

Data da última atualização: 28 de dezembro de 2021.

