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TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO BLOG SABIAH 

 

Dezembro de 2020 

 

Os presentes Termos de Uso e Política de Privacidade do Blog Sabiah (“TERMOS”) são 

aplicáveis a todos os usuários que utilizarem o Blog Sabiah (“BLOG”), disponível em 

https://sabiah.org/blog. Ao utilizar o BLOG, o usuário (“USUÁRIO”) está de acordo com os 

presentes TERMOS. 

  

1. O BLOG E OS LIMITES DE SUA RESPONSABILIDADE 

 

 

1.1. O BLOG é um espaço virtual para divulgação de textos, imagens, vídeos e quaisquer 

outras mídias, atrelado à plataforma SABIAH (https://sabiah.org/), que oferece soluções para 

aproximação de pessoas e promoção de diálogo sobre diversos temas (carreira profissional, 

maternidade, solidão, filhos e família, etc.).  

 

1.2. O BLOG é voltado estritamente para o compartilhamento de experiências, não podendo 

ser considerado, sob qualquer hipótese, conselho profissional ou médico, terapia ou qualquer 

serviço similar oferecido por psicólogo, psiquiatra ou outro profissional da medicina. 

 

1.3. O acesso ao BLOG é liberalidade oferecida ao USUÁRIO de forma gratuita, não se 

caracterizando, portanto, qualquer relação de consumo entre o BLOG e o USUÁRIO ou 

terceiros. 

 

1.4. O BLOG poderá publicar textos que não são de sua autoria, informando expressamente 

que se trata de obra de terceiros – anônimos ou de identificação conhecida. Nesses casos, o 

BLOG poderá se limitar a transcrever os relatos recebidos, não se responsabilizando pela 

veracidade de tais informações, sendo estas de exclusiva responsabilidade dos respectivos 

autores, que tampouco representam, necessariamente, a opinião do BLOG.  

 

1.5. O BLOG não se responsabilizará, em hipótese alguma, por qualquer dano ou prejuízo 

causado ao USUÁRIO ou a terceiros em razão das informações nele contidas, de seu uso ou de 

sua transmissão. 
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1.6. Será facultado ao USUÁRIO realizar comentários nas postagens do BLOG, desde que 

respeitosamente e dentro dos termos da lei. Quaisquer comentários de teor ilegal, 

discriminatório, racista, xenofóbico, pornográfico, publicitário ou que de outra forma sejam 

considerados inadequados pelo BLOG serão removidos assim que identificados, sem prejuízo 

de outras medidas legais cabíveis. O BLOG, contudo, não se obriga à identificação imediata do 

conteúdo ilegal ou inadequado publicado pelos USUÁRIOS. 

 

1.7. O BLOG poderá reproduzir e publicar fotos ou trechos de suas páginas, com os 

comentários correspondentes, em qualquer meio, a qualquer momento. 

 

1.8. Os comentários dos USUÁRIOS não representam a opinião do BLOG, mas sim do 

USUÁRIO que os escreveu, e o BLOG não se responsabiliza por seu teor ou conteúdo, em 

nenhuma hipótese. 

 

 

2. PROPRIEDADE INTELECTUAL E USO DE CONTEÚDOS 

 

2.1. Todos os textos, postagens e imagens do BLOG são de sua propriedade intelectual, 

exceto quando de outra forma indicado. O uso, modificação ou reprodução total ou parcial de 

textos, imagens, vídeos ou quaisquer outras formas de informação veiculadas no BLOG, pelo 

USUÁRIO ou terceiros, é vedado, exceto se expressamente autorizado pelo BLOG. 

 

2.2. Caso o BLOG identifique quaisquer conteúdos de sua propriedade sendo utilizados, 

modificados ou reproduzidos por USUÁRIOS ou terceiros sem a sua devida autorização, 

reserva-se o direito de requerer sua remoção, nos termos da Lei 9.610/1998, sem prejuízo das 

demais providências legais cabíveis ou da possibilidade de realizar reclamação de DMCA, caso 

a violação seja em âmbito internacional. 

 

3. COLETA DE INFORMAÇÕES, CONFIDENCIALIDADE E POLÍTICA DE 

PRIVACIDADE 

 

3.1. Informações fornecidas: o BLOG coleta informações fornecidas diretamente pelo 

USUÁRIO. Por exemplo, coletamos as informações que você fornece ao preencher um 

formulário, enviar-nos um arquivo ou comunicar-se conosco. 
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3.2. Informações automáticas: o BLOG também coleta informações automaticamente, 

durante a navegação do USUÁRIO. Podem ser coletadas, por exemplo, informações sobre o 

navegador utilizado para acessar o BLOG, dispositivo utilizado, horários de acesso, localização, 

páginas visualizadas e endereço de IP do USUÁRIO. Ainda, o BLOG e terceiros podem 

armazenar informações utilizando diversas tecnologias, entre as quais, cookies e tags de pixel 

(que também são chamados de GIFs vazios, web beacons ou pixels). Cookies são pequenos 

arquivos de dados armazenados no seu disco rígido ou na memória do dispositivo, que nos 

ajudam a melhorar o BLOG e a sua experiência, bem como a controlar o uso do BLOG. 

 

3.3. O BLOG se compromete a proteger a confidencialidade das informações fornecidas 

pelo USUÁRIO, relativas ao item 3.1, fazendo uso estrito de tais dados para possibilitar as 

funcionalidades do BLOG que justificaram sua coleta, ressalvada a divulgação de tais 

informações a autoridades por determinação judicial ou, de outra forma, por autorização 

expressa do USUÁRIO. 

 

3.4. Quaisquer informações fornecidas pelos USUÁRIOS, nos termos do item 3.1, não serão 

disponibilizadas ou vendidas a quaisquer terceiros, salvo por autorização específica do 

USUÁRIO para tanto. 

 

3.5. O USUÁRIO poderá fornecer à SABIAH, por meio de formulários específicos, nos 

termos do item 3.1, relatos, textos ou mídias expressamente para publicação e compartilhamento 

no BLOG e outras mídias ou sites, mediante aceitação dos Termos de Cessão de Direitos 

próprios, exibidos junto a tais formulários. 

 

3.6. O BLOG poderá utilizar informações automáticas, nos termos do item 3.2 acima, para 

direcionar ao USUÁRIO anúncios próprios e de terceiros, podendo tais informações ser 

compartilhadas com terceiros sem o objetivo de identificação pessoal dos USUÁRIOS. 

 

3.7. Não responderá o BLOG pela reparação de prejuízos derivados da cooptação ilegal de 

quaisquer dados do USUÁRIO por parte de terceiros que, rompendo os sistemas de segurança, 

consigam acessar essas informações. 

 

3.8. O BLOG poderá conter links, integrações ou referências a recursos de terceiros não 

controlados pelo BLOG, por cujas informações, produtos, serviços ou conteúdos o BLOG não 

se responsabiliza. 

 



4 
 

4. ANÚNCIOS E PUBLICIDADE 

 

4.1. O conteúdo do BLOG é oferecido gratuitamente ao USUÁRIO e poderá conter anúncios 

ou qualquer outra forma de publicidade de conteúdos e produtos do BLOG ou de terceiros. 

 

 

5. FORO DE ELEIÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

5.1. As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP como único competente para 

dirimir eventuais controvérsias que venham a surgir da interpretação e do cumprimento dos 

presentes TERMOS, bem como a legislação nacional aplicável ao território brasileiro, 

renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.1. Os USUÁRIOS poderão, a seu exclusivo critério, realizar doações para a SABIAH, 

sendo que os recursos recebidos dessa forma serão utilizados exclusivamente para manutenção e 

melhorias na PLATAFORMA. Tais doações são opcionais e não conferem ao doador qualquer 

benefício, não configurando qualquer tipo de contraprestação destinada à SABIAH nem gerando 

qualquer tipo de obrigação desta para com os respectivos doadores. 

 

6.2. O BLOG conta com serviço opcional de newsletter, a ser enviada por e-mail a cada 

nova publicação ao endereço indicado pelo USUÁRIO. O endereço de e-mail indicado pelo 

USUÁRIO para esse fim não será divulgado ou vendido a terceiros pelo BLOG. 

 

6.3. Os presentes TERMOS podem ser alterados a qualquer momento e sem aviso prévio 

pelo BLOG, sendo que a versão mais recente estará sempre disponível em um link disponível 

no próprio BLOG para acesso do USUÁRIO. 

 

6.4. Caso qualquer disposição destes TERMOS seja tida como ilegal, inválida ou 

inexequível, total ou parcialmente, essa disposição ou parte dela será, naquela medida, 

considerada como não existente para os efeitos destes TERMOS, não afetando a legalidade, 

validade e exequibilidade das demais disposições contidas nestes TERMOS. Nessa ocasião, a 

disposição tida como ilegal, inválida ou inexequível será substituída por outra, legal, válida e 

exequível, elaborada pelas partes, que cumpra, na máxima medida possível, a finalidade 

pretendida pela disposição excluída. 


