
 

TERMOS DE USO  
 

Estes Termos de Uso foram atualizados pela última vez em 26 de fevereiro de 2021 
 
 

Por favor, leia atentamente os termos e condições abaixo estipulados (“Termos de            
Uso”) para que você possa usufruir do site e da Newsletter de AzMina (denominados              
“Site” e “News”, respectivamente) e todos os serviços disponibilizados por meio           
deles. O Site e News são de titularidade e autoria da AzMina (“AzMina”). 
 
 
Caso você não concorde com quaisquer dispositivos desses Termos de Uso,           
não acesse e/ou utilize o Site e/ou se cadastre na nossa News pois o seu               
acesso e/ou a sua utilização representa sua aceitação integral e          
incondicional a esses Termos de Uso e a política de privacidade da            
Plataforma (“Política de Privacidade”), parte integrante destes Termos de         
Uso.  

Princípios 
 
AzMina é revista feminista independente que respeita e valoriza a mulher em toda a              
sua diversidade e que empreende projetos em diversas frentes: jornalismo,          
tecnologia, palestras, campanhas e consultoria. 
 
AzMina acredita na livre manifestação de pensamento e respeita opiniões diversas.  
 
AzMina repudia quaisquer ações, omissão, indução ou incitação que propague o           
machismo, racismo, sexismo, homofobia, transfobia, xenofobia, ageísmo,       
intolerância religiosa ou qualquer outra forma de discriminação. 

Todo o conteúdo produzido por AzMina possui suas fontes verificadas e, sempre que             
possível, divulga a fonte de suas informações. AzMina se compromete a não produzir             
e nem divulgar notícias falsas. 

Disposições Gerais 
 

Como AzMina reivindica o direito igualitário entre homens e mulheres, será utilizada            
a denominação feminina no presente Termo de Uso visto que a maior parte de suas               
leitoras são mulheres. Assim, quaisquer referências no feminino incluirão ambos os           
gêneros. Quaisquer referências no singular incluirão também o plural e vice-versa. 
 
AzMina possui o direito de armazenar as informações da Usuária que se conectar ao              
Site, as informações fornecidas no cadastro para recebimento da News ou ainda            
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informações fornecidas em qualquer sistema de comentários nas redes sociais da           
AzMina, como forma de identificação da Usuária e contato futuro. 
 

Objetivo do Site 
 
O Site tem por objetivo disponibilizar informação para combater a violência de            
gênero em um ambiente eletrônico, através de suas diversas seções/ferramentas. 
 

Objetivo da News 
 
A News tem por objetivo disponibilizar informação para combater a violência de            
gênero através de email periódico enviado para endereço fornecido pela Usuária           
para tal fim. 

O Site 
 
O Site oferecerá às Usuárias as seguintes funcionalidades: 
(i) Seções de reportagens segundo diversas editorias; 
(ii) Mapa de equipamentos públicos ou privados geolocalizados. 
 

O conteúdo produzido por AzMina é recomendado para pessoas plenamente          
capazes. AzMina não se responsabiliza por leitura inadequada em decorrência da           
idade. 

A News 
 
Só receberão comunicações (a News) quem cadastrar seu endereço de email           
expressando tal vontade através do nosso Site, das Plataformas de crowdfunding           
Catarse e Benfeitoria, das redes sociais ou alguma outro formulário específico para            
este fim. 

Obrigações da AzMina 
 
AzMina se compromete a tomar todas as medidas necessárias para respeitar a Lei             
Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018). 

AzMina não divulgará conteúdos que: 

● Violem o presente termo; 
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● Repliquem ou armazenem conteúdos que fujam das diretrizes do Site; 
● Pratiquem qualquer ato contrário à boa-fé; 
● Configurem fraude. 

AzMina respeitará o direito intelectual de todas as pessoas que contribuírem com a             
construção do Site e/ou da News. 

Todas as comunicações feitas pela AzMina por meio da News darão a opção de que               
a Usuária se descadastre. 

Obrigações das Usuárias e Restrições 
 
A Usuária deverá possuir apenas um email cadastrado junto à News. 
 
Ao se cadastrar na News, a Usuária declara, sob as penas da Lei, ser plenamente               
capaz.  
 
À Usuária é vedado:  
 
(i) manifestar-se no Site e nas redes sociais de AzMina em desacordo com os             

princípios destes Termos de Uso; 
 

(ii) acessar insistentemente o site de forma a tornar os recursos do Site            
indisponíveis para as demais utilizadoras; 

 
(iii) cadastrar emails falsos, em duplicidade ou de robôs (bots) na News; 

 
(iv) reproduzir, duplicar, copiar, vender, revender ou explorar com ou sem          

finalidade comercial qualquer parte das informações e conteúdos sem         
respeitar a licença de propriedade intelectual apontada no Site. 

 
No Site e em suas redes sociais AzMina poderá eliminar ou restringir comentários             
contrários à Lei ou que afrontem os seus princípios explicitados no início destes             
Termos de Uso. No caso de restrição, a Usuária será notificada sobre a postura              
tomada pela  AzMina e terá tempo hábil para se manifestar. 
 
Caso seja verificado email cadastrado em duplicidade na News, AzMina poderá           
cancelar os cadastros duplicados. 

Responsabilidades  
 
AzMina não se responsabiliza por informações fornecidas ou por comentários          
realizados pelas Usuárias em suas páginas nas redes sociais, ou no Site.  
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AzMina não se responsabiliza por quaisquer danos que a Usuária achar que sofreu             
em decorrência do conteúdo disponibilizado, seja através do Site ou da News. 

AzMina se compromete a não realizar impulsionamento nas redes sociais para           
usuárias menores de idade. Caso as publicidade das redes sociais atinjam usuárias            
menores de idade será de única e exclusiva responsabilidade da plataforma           
propagadora.  

A Usuária reconhece expressamente que AzMina não é responsável por qualquer           
problema técnico e/ou operacional, incluindo falhas, perda de informação,         
suspensões, interrupções de serviço ou qualquer outro tipo de mau desempenho do            
Site.  

AzMina se exime, em toda extensão permitida pela legislação vigente, de qualquer            
responsabilidade por perdas e danos de qualquer natureza, lucros cessantes e danos            
emergentes, que possam decorrer da falta de continuidade ou funcionamento da           
plataforma, bem como das ações de Usuárias e/ou Terceiros que violem os Termos             
impostos por AzMina. 

Pagamento 
 
O acesso ao conteúdo fornecido por AzMina é totalmente gratuito às usuárias. 

Sites de Terceiros 
 
O site e a News poderão fornecer links para outros sites, plataformas ou recursos.              
Assim, estes links serão disponibilizados como uma conveniência ao usuário e, como            
AzMina não tem controle sobre tais sites, plataformas ou recursos externos a            
Usuária reconhece e concorda que se responsabiliza por qualquer conteúdo,          
anúncio, produtos, serviços ou outros materiais contidos ou disponibilizados por          
meio de tais sites, plataformas ou recursos. Sugerimos que a Usuária se informa             
sobre a Política de Privacidade e os Termos de Uso de Terceiros antes de fornecer               
qualquer tipo de informação. 
 
A Usuária expressamente reconhece e concorda que AzMina não será responsável,           
direta ou indiretamente, por quaisquer perdas e confiança depositada em tais           
informações, bens, produtos e serviços disponíveis no ou através de tais sites,            
plataformas ou recursos de terceiros. 

Propriedade Intelectual 
 
AzMina tem o direito autoral e o direito de reprodução das matérias e conteúdos              
divulgados no Site, na News e em suas redes sociais. 
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● A reprodução desse conteúdo só poderá ser realizada se dados os devidos            
créditos. 

● As matérias estão sujeitas à atualização, devendo a reprodutora sempre          
atentar-se às possíveis modificações. 

● É de responsabilidade da reprodutora o conteúdo desatualizado que está          
divulgando.  

● A não concessão dos devidos créditos por parte daquela que reproduz está            
afrontando o direito autoral, podendo  AzMina tomar as medidas cabíveis. 

AzMina não autoriza a utilização de suas marcas sem o seu expresso consentimento             

por escrito.  

Infrações  
 
A Usuária que infringir os presentes Termos de Uso será responsabilizada pelos            
danos e prejuízos de qualquer natureza que a AzMina venha a sofrer ou aqueles              
causados a terceiros, no máximo permitido pela legislação aplicável. 
 
Na hipótese de a Usuária considerar que o Site ou a News esteja sendo utilizado de                
forma indevida, a mesma deverá enviar uma comunicação à AzMina, por meio do             
endereço eletrônico: contato@azmina.com.br, fornecendo os seguintes dados: (i)        
dados pessoais: nome e endereço de correio eletrônico do reclamante; (ii)           
especificação da suposta atividade irregular ocorrida, incluindo, sem limitação, a          
descrição dos fatos ou circunstâncias que revelam o caráter irregular de tal            
atividade; (iii) identificação precisa de onde a violação pode ser encontrada; e (iv)             
declaração expressa, clara e sob a responsabilidade da reclamante de que a            
informação contida na comunicação está correta e precisa. 
 
Uma vez recebida tal comunicação, a AzMina, a seu exclusivo critério e sem             
necessidade de notificação, reserva-se o direito de retirar o conteúdo supostamente           
infrator do Site e/ou excluir as Usuárias infratoras da News. 

Legislação e Foro 
 
Todos os itens destes Termos de Uso são regidos pelas leis vigentes na República              
Federativa do Brasil. Para todos os assuntos referentes à interpretação, ao           
cumprimento ou qualquer outro questionamento relacionado a estes Termos de Uso,           
as partes concordam em se submeter ao Foro da Comarca de São Paulo/SP. 

Alterações nos Termos de Uso 
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A AzMina poderá alterar, a qualquer tempo, estes Termos de Uso, visando seu             
aprimoramento e melhoria dos serviços prestados. Cabe à Usuária revê-lo          
regularmente para certificar que está de acordo com as condições e alterações            
implementadas. A ação de utilizar o Site e/ou se cadastrar na News será entendida              
como aceite as condições aqui descritas. 
 
Se você tiver qualquer dúvida em relação a estes Termos de Uso ou a respeito da                
forma como a AzMina trata seus dados pessoais, entrar em contato pelo e-mail             
contato@azmina.com.br. 
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