Termos de Uso das Comunidades do App Rádio Mega Brasil
Estes Termos de Uso das Comunidades (TERMOS) provêm informações importantes sobre como você
(USUÁRIO) utiliza as abas de Comunidades (COMUNIDADES) do app Rádio Mega Brasil.
Caso aceite os TERMOS, estará aceitando-os da forma que são apresentados para você. Poderemos
modificar, adicionar ou remover qualquer parte destes TERMOS ou qualquer parte dos serviços e
funcionalidades do APP. Caso o façamos, alteraremos os TERMOS que estarão acessíveis no APP.
Você deve parar de usar as COMUNIDADES caso alguma futura alteração seja inaceitável. O uso
das COMUNIDADES indica que você aceitou os TERMOS e suas mudanças.
Geral
Contanto que você aceite os TERMOS, o app Rádio Mega Brasil te garante o privilégio pessoal, não
exclusivo, intransferível e limitado de acessar as COMUNIDADES.
Opiniões expressas nas COMUNIDADES não são endorsadas pelo app Rádio Mega Brasil.
Rádio Mega Brasil não filtra informações submetidas
pelos USUÁRIOS nas COMUNIDADES (MENSAGENS).
Rádio Mega Brasil pode, mas não é responsável por, editar ou remover MENSAGENS. Nos esforçaremos
para investigar alegações de MENSAGENS que violem esses TERMOS, mas não garantimos a remoção
de MENSAGENS específicas e não possuímos nenhuma responsabilidade por editar, remover ou permitir a
disposição de nenhuma MENSAGEM.
Você deve ter 12 anos ou mais para se comunicar nas COMUNIDADES. Caso possua mais de 12 anos mas
ainda não tenha atingido a maioridade,você precisa de permissão de seus pais ou representantes legais para
enviar mensagens.
Rádio Mega Brasil se reserva ao direito de apagar qualquer MENSAGEM, ou tomar ações em relação às
contas a qualquer momento, por qualquer motivo que julgar cabível.
Regras das Comunidades e Boas Práticas
As COMUNIDADES estão aqui para permitir que USUÁRIOS se comuniquem sobre assuntos em comum.
Seja educado. Todos devem se sentir confortáveis lendo as MENSAGENS e participando das discuções.
Não crie ou responda MENSAGENS sobre qualquer tipo de atividade criminosa. Rádio Mega Brasil não
tolerará insultos ou material impróprio, indecente, difamatório, agressivo, intimidativo, ameaçador, com
discurso de ódio, discriminatório, abusivo, vulgar, obsceno, pornográfico, sexualmente explícito, ofensivo
quanto a raça, cultura ou etnia.
Mantenha-se Dentro da Lei
Não crie MENSAGENS com a intenção de promover ou cometer atos ilegais.
Não crie MENSAGENS com material difamatório.
MENSAGENS devem ser de sua autoria ou de autoria da qual você possua direitos legais. Você deve
garantir que possui ou controla os direitos das informações contidasem suas MENSAGENS.
Licença de Uso das MENSAGENS
Ao enviar uma MENSAGEM ao APP, você concorda em fornecer ao Rádio Mega Brasil a licença
perpétua, sem royalty, não exclusiva e mundial de utilizar, reproduzir, modificar, adaptar, publicar, criar

trabalhos derivados, distribuir, tocar, disponibilizar ao público e exercer qualquer direito de uso e publicidade
a respeito da MENSAGEM.
Caso não permita ao app Rádio Mega Brasil os direitos acima, não prossiga com o envio das informações.

