Termos e condições de uso desta plataforma
Esta página foi criada pelo Idec para que os usuários de transporte público
publiquem experiências e denúncias que ocorreram em seus trajetos,
preferencialmente com imagens.
Podem ser fotos que evidenciem a falta de informação nos pontos e estações,
veículo ou condução deste inseguros, condições inadequadas de transporte
dos passageiros, negação pelos funcionários de devolução da passagem em
caso de desrespeito com os usuários, dentre outros casos que contemple tudo
que constitui má qualidade do serviço de transporte.
Por ser um espaço aberto para denúncias e reclamações, os internautas deverão
respeitar os termos e condições de uso abaixo descritos, reservando-se ao Idec
o direito de suprimir o conteúdo das mensagens que estejam em desacordo
com eles.
O Idec não se responsabiliza pelas opiniões e comentários dos frequentadores
da página, sendo o conteúdo de cada mensagem de exclusiva responsabilidade
de seu autor, que deverá estar consciente que a legislação vigente, civil e penal,
se aplica normalmente às relações mantidas pelos meios eletrônicos.

** Resumindo **
1. Este é um espaço para compartilhar relatos e reclamações
2. Poderemos a qualquer momento moderar as publicações, de modo a ter uma
avaliação prévia do conteúdo publicado
3. Apagaremos publicações que acharmos inadequadas e ofensivas
4. Para saber o que é inadequado para nós, leia os termos de uso abaixo
5. O Idec - criador desta página - não se responsabiliza por postagens,
comentários, imagens, respostas e mensagens postadas por outros internautas
6. Busca-se com esta página um espaço democrático e, para isso, conta com a
colaboração dos internautas
7. O Idec não irá responder dúvidas que surgirem neste espaço

Termos de uso
Não serão permitidas e poderão ser excluídas, a exclusivo critério/juízo dos
criadores da página, sem aviso prévio, as postagens:
- De conteúdo calunioso, difamatório, injurioso, de incitação à violência ou a
qualquer ilegalidade, ou que desrespeite a privacidade alheia
- De conteúdo que possa ser interpretado como de caráter preconceituoso ou
discriminatório a pessoa ou grupo de pessoas;
- Com linguagem rude, obscena e/ou pornográfica
- De cunho comercial e/ou pertencentes a correntes ou pirâmides de caráter
publicitário de qualquer espécie
- Que caracterizem prática de spam
- Anônimas
Todo conteúdo desta plataforma deve seguir estas regras.

