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POR FAVOR, LEIA CUIDADOSAMENTE. ACEITAÇÃO DE TERMOS E CONDIÇÕES

TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DESTE SITE:

Este website Marcas e Pensamentos – Notas a uma História do Pensamento da Terra é
acessado

via

internet

pelo

endereço

www.marcasepensamentos.com.br

e

www.historiadopensamento.com.br, oferecido gratuitamente ao público, desde que seu
usuário aceite os Termos e Condições aqui apresentados. Portanto, leia com atenção os
seguintes Termos e Condições antes de utilizá-lo. Caso não estiver de acordo com os
termos a seguir, não acesse nem visualize seu conteúdo. É pressuposto que todo e
qualquer acesso e visualização seja declaração de concórdia e sujeição a todos as
condições, notificações e cláusulas impostas por estes mesmos Termos e Condições de
acesso e utilização.

TERMOS DE UTILIZAÇÃO:
1. O site Marcas e Pensamentos – Notas a uma História do Pensamento da Terra é criação e
propriedade intelectual de Miguel Attie Filho, cujos direitos são reservados (Copyright) e
registrados nos órgãos competentes. EDA (Escritório de Direitos Autorais), Biblioteca Nacional
do Rio de Janeiro. Este website, criado em 2010, foi produzido por UOL Host Service, a qual
assegura a proteção legal de seu conteúdo.

2. As publicações eletrônicas, textos, som e imagens impressas ou virtuais de propriedade
intelectual de Miguel Attie Filho têm Copyright protegido pela legislação vigente de Direitos
Autorais, LEI 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, Código Civil e Lei da Criminalidade na Internet
- Escritório de Direitos Autorais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.

3. O uso deste website só é permitido para fins de consultas e pesquisas pessoais, escolares
e filantrópicas, sendo expressamente proibida a comercialização de suas partes sob qualquer
modo ou pretexto.

4. Procuramos nos assegurar ao máximo de que toda informação contida neste site tem
permissão para ser nele incluído, embora não tenhamos responsabilidade sobre a opinião de
terceiros, incorreção e incompletude nas informações acessada por hiperligações ou material
para download, tais como artigos, e-books, fotos e arquivos de qualquer outra natureza que
aqui possam se apresentar e acessar.

5. As hiperligações para outros sites estão sob responsabilidade de terceiros, sem nenhuma
relação com este site. Tais hiperligações são fornecidas apenas para sua conveniência e
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informação. O controle, conteúdo e manutenção desses sites não são nossa responsabilidade,
assim como o fato de os incluirmos não significa qualquer tipo de endosso ideológico ou acordo
inalienável com o material ali contido, nem associação com seus operadores ou com suas
operações. Exceto o que for declarado de maneira expressa, não nos responsabilizamos por
qualquer conteúdo presente nas páginas da internet acessadas por essas hiperligações, quer
venham a ser alterados ao longo do tempo ou mantenham informações desatualizadas, bem
como por conteúdo de mensagens enviadas ou recebidas por terceiros.

6. Todos os direitos previstos no Código Civil, Lei de Propriedade Intelectual do Direito de Autor
são propriedade de Miguel Attie Filho. Ao se acessar este site não se adquire qualquer tipo de
direito sobre imagens ou textos publicados de sua autoria. Por princípio e na forma da lei, todos
os direitos estão reservados ao autor e só podem se obter permissões para copiar, imprimir ou
citar a partir de declaração expressa do autor.

7. Para facilitar o uso do site para fins pessoais, didáticos e escolares, nunca comerciais ou
ideológicos, o site está licenciado sob uma Licença Creative Commons - Atribuição - Uso NãoComercial - Obras Derivadas Proibidas 3.0 - Não Adaptada. Permissões adicionais ao âmbito
desta licença podem estar disponíveis em attie@marcasepensamentos.com.br. Nesse caso,
para fins exclusivamente pessoais, didáticos, escolares e filantrópicos, está autorizada a cópia,
impressão e divulgação de textos e imagens produzidos por Miguel Attie Filho. Em nenhuma
circunstância estão autorizadas mudanças no conteúdo de textos e imagens, nem retirada de
partes nem acréscimo de outras. Em todos os casos, as fontes devem ser expressamente
citadas. No caso do autor, cite-se ATTIE Fº, M., no caso da hiperligação cite-se Marcas e
Pensamentos – Notas a uma História do Pensamento da Terra - Direção Miguel Attie Filho.
endereço www.marcasepensamentos.com.br.
8. Não está autorizada sob hipótese alguma a comercialização de qualquer das partes do site
sob quaisquer pretextos. A venda e oferta para venda da informação parcial ou total contida
neste site é expressamente proibida. Este website é para seu uso pessoal e não para uso
comercial. Você não poderá modificar, fazer cópias, distribuir, transmitir, exibir, executar,
reproduzir, publicar, licenciar, criar trabalhos derivados, transferir ou vender as informações,
produtos ou serviços obtidos neste site.

9. Não é permitido o uso de qualquer parte deste site em qualquer outro site, apenas a
indicação por hiperligações, a não ser por autorização dos interessados mediante declaração
direta e certa da direção do site Marcas e Pensamentos em resposta à solicitação
encaminhada por correio eletrônico no endereço attie@marcasepensamentos.com.br. Ou no
endereço mattief@uol.com.br.
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10. É completamente proibido usar o conteúdo deste site para fins ilícitos, para fins de política
partidária, sectarismo religioso ou discriminação étnica e social de qualquer natureza. Não se
permite envio nem recebimento de materiais difamatórios, abusivos, imorais ou que invadam a
privacidade de qualquer pessoa ou grupo com o intuito de difamação, humilhação,
discriminação e calúnia.

11. É reservado à direção do site Marcas e Pensamentos o direito de modificar, alterar,
suspender ou mesmo descontinuar alguma parte ou a totalidade do site, a qualquer momento e
sem aviso prévio, assim como proteger por senha algumas páginas ou mesmo a totalidade do
site, proibindo o acesso ao mesmo.

12. Algumas páginas ou mesmo o site inteiro, desde que protegidos por senha, poderão ser
acessados somente mediante a digitação da senha correspondente. Caso você tenha recebido
a senha de acesso e seu nome de usuário, você tem também a responsabilidade de protegê-la
e mantê-la confidencial, prevenindo o mau uso ou uso não autorizado. Toda e qualquer
reprodução e veiculação do conteúdo das páginas protegidas por senha é expressamente
proibido.
13. Toda informação enviada e recebida por mensagens eletrônicas é tratada como
confidencial, não devendo ser divulgada, a não ser no interesse público comum, no caso de
divulgação de trabalhos, livros mediante autorização do interessado; no caso de ser exigido por
alguma entidade judicial ou caso a informação estiver em domínio público. Caso você envie
mensagens, carregue arquivos, insira dados ou efetue qualquer outra forma de comunicação
por meio deste site, você estará de acordo que o conteúdo apresentado poderá ser exibido
publicamente e veiculado livremente, sob as condições destes Termos e Condições de uso.
14. O uso da Internet pode acarretar problemas e desconfortos ao usuário cuja
responsabilidade não é nossa. Nesse caso incluem-se possíveis danos materiais de
equipamentos, perdas ou despesas em decorrência de compras de materiais em sites
acessados por hiperligações, pela demora na rede, perda ou uso inadequado de informações
enviadas por meio deste website, perda de dados ou lucros, vírus de computador, falha da
linha ou do sistema. Lembre-se: as hiperligações para outros recursos da Internet serão
acessados por própria conta e risco.
15. O site Marcas e Pensamentos – Notas a uma História do Pensamento da Terra, construído
e dirigido por Miguel Attie Filho, é apresentado de modo livre e gratuitamente ao púbico sem
qualquer tipo de assinatura e/ou pagamento.

16. Os Termos e Condições de acesso ao site Marcas e Pensamentos podem ser modificados
a qualquer tempo, na medida em que a atualização vise o aperfeiçoamento do uso e o bem
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comum. Em todos os casos, a atualização da legislação brasileira a respeito da utilização da
internet fica automaticamente incorporada nestes Termos e Condições de uso imediatamente
nas datas de suas respectivas publicações.

17. Estes Termos e Condições, assim como todo o conteúdo que é apresentado no site Marcas
e Pensamentos, notadamente o material produzido diretamente por Miguel Attie Filho está sob
guarda e alçada da legislação da República Federativa do Brasil. Caso alguma cláusula destes
Termos e Condições de uso torne-se inválida por força de lei maior, então a cláusula inválida
será automaticamente substituída por uma cláusula válida mais próxima da intenção da
cláusula original e as demais continuarão em vigor. Este contrato de utilização está sob a égide
e interpretação de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, submetido à jurisdição
exclusiva do Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo.

18. Infringir a Lei da Internet, por mau uso contra os termos apresentados, leva seu autor às
penas previstas na Lei do Código Civil e Criminal a qualquer tempo, passível de indenização
contra perdas, danos materiais e morais. Denuncie o plágio ou mau uso da internet em
www.denuncia.uol.com.br ou entre em contato attie@marcasepensamentos.com.br.

19. Quaisquer questões, dúvidas, esclarecimentos, informações e sugestões em relação a este
site, deverão ser encaminhados para attie@marcasepensamentos.com.br. Em segunda opção,
para o endereço mattief@uol.com.br.

20. Todos os direitos não declarados expressamente neste material estão reservados.
São Paulo, 10 de abril de 2011.
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