TERMOS DE USO
Os termos de uso a seguir estão de acordo com as leis brasileiras vigentes, possuem
natureza contratual efetiva e seu aceite formaliza o relacionamento entre as partes.
Suas cláusulas disciplinam as regras de conduta ética, contém os direitos e
responsabilidades dos usuários que vierem a fazer uso deste site/aplicativo, bem
como informações acerca da privacidade e utilização dos seus dados.
Estes são os termos oficiais de Utilização (doravante simplesmente denominados
“Contrato”) para o site e/ou aplicativo de software (doravante denominado
Site/aplicativo) oferecido com a parceria das empresas Mauricio de Souza Produções
e Bossa Nova Films. O presente contrato se aplica a você se você está acessando o
site/aplicativo de um computador pessoal, telefone celular, ou qualquer outro
dispositivo eletrônico com acesso a internet que permita o acesso a esta plataforma.
Para ter acesso aos nossos serviços, em especial o “Remix” um aplicativo que permite
que o usuário crie sua própria história com os cenários e personagens da “Turma da
Mônica Jovem”, será necessário se registrar como um Usuário autorizado no
site/aplicativo, fornecer informações de registro completas e precisas sobre você
mesmo, além de garantir que suas informações de registro são verdadeiras. É sua
responsabilidade nos informar de quaisquer alterações nas suas informações de
registro, através do envio de um e-mail.
Este Site/Aplicativo é oferecido e está disponível para usuários maiores de 16 anos de
idade. A utilização do Site/Aplicativo para menores de 16 anos deverá ser
necessariamente acompanhada da supervisão de seus pais ou responsável legal.
Se por alguma razão, você não concordar com todos os termos e condições contidos
neste Contrato, por favor, deixe imediatamente de utilizar o Site/Aplicativo.

1. Registro
Recolhemos dois tipos de básicos de informações – informações pessoais inseridas
por você e informações anônimas - e poderemos utilizar informações pessoais e
anônimas para criar um terceiro tipo de informação, informação agregada.
Podemos exigir que cada usuário faça um cadastro para acessar certas funções do
site/aplicativo com a finalidade de personalizar sua experiência ao utilizar o conteúdo
do site/aplicativo. As informações dos usuários serão recolhidas via cadastro direto na
plataforma e/ou via conexão com as redes sociais: Google+, Facebook ou qualquer
outra que vier a existir, substituir ou agregar estas redes sociais.

2. Alterações
Reservamo-nos no direito de, a qualquer momento, por qualquer motivo, a nosso
exclusivo critério, alterar os termos deste Contrato. Vamos postar ou exibir anúncios
de alterações significativas no Site/Aplicativo, e ou e-mail, ou notificar após o login
sobre estas alterações. A forma na qual se dará tal anuncio é de nosso exclusivo
critério. Uma vez publicadas no nosso Site/Aplicativo, serão consideradas
automaticamente válidas, e se você utilizar o Site/Aplicativo após terem se tornarem
válidas, estará manifestando sua concordância com as mesmas. Você deverá verificar
e revisar os termos e condições deste Contrato, para que esteja ciente dos direitos e
obrigações mais atuais.
3. Propriedade dos direitos intelectuais
O conteúdo deste Site/Aplicativo, incluindo todos os softwares, design, textos,
imagens, fotografias, ilustrações, material de áudio e vídeo, arte, material gráfico,
bases de dados, informações proprietárias do Site/Aplicativo, e todos os direitos
autorais ou elementos do Site/Aplicativo que sejam de outra forma legalmente
protegidos são de propriedade de Mauricio de Souza Produções e Bossa Nova Films,
e qualquer dos seus sucessores e cessionários, e quaisquer dos seus respectivos
licenciantes, Anunciantes, fornecedores e prestadores de serviços operacionais, e são
legalmente protegidos, sem limitação, conforme as leis de direitos autorais brasileiros,
sem prejuízo da legislação, regulamentos e tratados estrangeiros aplicáveis.
Dentro das atividades fornecidas pelo Site/aplicativo para o público infanto-juvenil,
disponibilizamos o software chamado “Remix” em que o usuário poderá criar a sua
própria história com os personagens da “Turma da Monica Jovem” utilizando-se dos
cenários, ilustrações, arte e personagens da marca registrada. O usuário ao criar sua
história com estes elementos, tem seus direitos autorais automaticamente cedidos às
empresas Mauricio de Souza Produções e Bossa Nova Films, nos termos da Lei
9.610/98, que poderão utilizá-los, publicá-los, reproduzi-los em quaisquer mídias e
suportes atualmente existentes, bem como em todas as suas inovações tecnológicas,
por todo o prazo de proteção das obras que venham a ser produzidas, em território
mundial, a exclusivo critério de Mauricio de Souza Produções e Bossa Nova Films.
Você não deverá alterar, apagar ou ocultar os direitos autorais ou outras
representações contidas no Site/Aplicativo, incluindo qualquer material que você
transferir, transmitir, visualizar, imprimir, compartilhar ou reproduzir a partir do
Site/Aplicativo. Você não deverá, nem permitirá que qualquer terceiro reproduza,
modifique, crie trabalhos derivados, exiba, execute, publique, distribua, transmita ou
divulgue a qualquer terceiro.
A utilização não autorizada ou proibida de qualquer material poderá sujeitá-lo à
responsabilidade civil, processo penal, ou ambos, nos termos da legislação federal,
estadual e local aplicável. Exigimos que os usuários respeitem os nossos direitos

autorais, marcas registradas e outros direitos de propriedade intelectual. Da mesma
forma, respeitamos a propriedade intelectual de terceiros. Diante de qualquer eventual
aviso, nós vamos agir com diligência para remover qualquer conteúdo do
Site/Aplicativo que esteja em violação aos direitos autorais de outrem, bem como
desativaremos o acesso ao Site/Aplicativo e seus serviços daqueles que os utilizam
para violar repetidamente os direitos de propriedade intelectual de outrem.

4. Publicidade em nosso site
De tempos em tempos, você poderá se comunicar com, receber comunicações, ser
redirecionado, interagir, participar, ou utilizar os serviços ou obter bens e serviços de
terceiros, tais como nossos anunciantes, patrocinadores, parceiros promocionais como
resultado da sua utilização do Site/Aplicativo. Caso seja direcionado por meio de
hiperlink em nosso Site/aplicativo para site de terceiros, nós não seremos
responsáveis nem imputáveis em relação ao seu conteúdo, serviços, ou produtos por
eles oferecidos.
O presente Contrato não se estende aos nossos anunciantes e colaboradores,
portanto, ao ser redirecionado para site de terceiros, você deverá ler os contratos de
termos de uso e políticas de privacidade que se aplicarem a tais serviços e conteúdo
de terceiros.

5. Normas de Conduta
Seu uso do Site/Aplicativo estará sujeito a todas as leis e regulamentos locais,
estaduais e nacionais aplicáveis. Você é o único responsável por todas as atividades
que ocorrerem em, de, a partir, ou sob o seu nome de usuário e senha.
Você não deverá utilizar, permitir ou tolerar que outros usem o Site/Aplicativo, ou
deliberadamente tolerar o uso deste Site/Aplicativo por terceiros, independentemente
da forma que for, tentar, ou for passível de:


ser lesivo, acusatório, difamatório, indecente, vulgar ou obsceno, pornográfico,
sexualmente explícito ou sexualmente sugestivo; cometer injúria racial, ser
culturalmente ou etnicamente ofensivo, perigoso, perturbador, ameaçador,
odioso, contestável, discriminatório, ou abusivo, ou que possa ou pareça
personificar alguém;



enviar aos nossos e-mails mensagens indesejadas, mensagens em cadeia ou
"spam" e "phishing";



afetar negativamente nossa marca, a nossa imagem, nome, reputação ou
causar coação, constrangimento ou desconforto a nós ou a terceiros;



transmitir programas ou materiais que contenham vírus, timebombs,
cancelbots, worms, cavalos de Tróia, spyware ou quaisquer outros programas,
materiais ou informações que sejam potencialmente nocivos;



Utilizar nosso conteúdo para fins comerciais, incluindo publicidade, marketing
ou oferta de bens ou serviços, quer sejam ou não financeiros ou de qualquer
outra forma de compensação seja ela qual for;



violar quaisquer leis, ordens judiciais, governamentais, ou quaisquer tratados,
ou violar ou infringir os eventuais direitos de propriedade intelectual, direitos de
publicidade ou privacidade ou quaisquer outros de nossos direitos ou dos de
outra pessoa física ou jurídica;



obter acesso não autorizado de contas de outros usuários, nomes, senhas,
informações pessoalmente identificáveis



Decompor, desmontar ou inverter a engenharia em qualquer parte do Serviço
ou utilizar um Serviço com qualquer fim que não seja aquele fornecido por nós
e em conjunto com as operações do Serviço;



coletar, obter, compilar, reunir, transmitir, reproduzir, apagar, rever, visualizar
ou exibir qualquer material ou informações, quer sejam pessoalmente
identificáveis ou não, postado por ou em relação a qualquer outra pessoa física
ou jurídica, em ligação ao seu uso do Site/Aplicativo, por você ou por outra
pessoa física ou jurídica, a menos que você tenha previamente obtido
consentimento expresso para fazê-lo;



Promover, publicar, anunciar ou divulgar imagens, ideias, políticas ideológicas,
religiões ou outras;



Carregar, anexar ou disponibilizar “link” para carregar arquivos ou páginas da
web que contenham software ou outros materiais protegidos por lei de
propriedade intelectual nacional ou internacional

Qualquer uso não autorizado ou proibido sujeitará o infrator às medidas de
responsabilidade civil e criminais cabíveis.

6. Compartilhamento de conteúdo
Ao clicar nos botões de compartilhamento de conteúdo nas mídias sociais disponíveis
em nossas páginas, o usuário estará publicando o conteúdo por meio de seu perfil na
rede selecionada. As empresas Mauricio de Souza Produções e Bossa Nova Films
não têm acesso ao login e senha dos usuários nessas redes, nem publicará conteúdo
em nome do usuário sem que ele realize esta ação.
As empresas Mauricio de Souza Produções e Bossa Nova Films não se
responsabilizam pelos comentários de outros usuários tanto dentro do Site/Aplicativo,
quanto dos comentários feitos por usuários das redes sociais publicadas.

7. Desativação registro/Cancelamento da assinatura de email
Você poderá desativar a sua conta no Site/Aplicativo a qualquer momento e por
qualquer razão fazendo login na sua conta, clicando em Editar Perfil > Desativar conta
> confirmar.

8. Indenização
Você concorda em indenizar, defender e inocentar tanto Mauricio de Souza Produções
quanto Bossa Nova Films, incluindo seus sucessores e cessionários, bem como seus
respectivos agentes, diretores, funcionários e colaboradores, anunciantes,
fornecedores, licenciadores e licenciados (coletivamente, “Partes Indenizadas”) de e
contra toda e qualquer responsabilidade e custos (inclusive, sem limitação, honorários
e custos de advogados) incorridos pelas Partes Indenizadas, em conexão com
qualquer reclamação com origem na sua quebra destes Termos. Você cooperará,
tanto quanto for razoavelmente requerido, na defesa de qualquer reclamação.

9. Privacidade
Leia nossa POLÍTICA DE PRIVACIDADE.docx para maiores esclarecimentos acerca
da privacidade e segurança de seus dados.

