Bem vindos a Conversaria Sem Tabu!
A Conversaria Sem Tabu fornece informações sobre prevenção de infecções
sexualmente transmissíveis, ISTs, na página do Facebook e serviços de
atendimento ao público relacionado a prevenção de ISTs, por meio dos canais
privados do Facebook (Inbox) e WhatsApp.
Não cobramos pelo uso dos nossos serviços em nenhum momento. A
manutenção da página, assim como dos colaboradores que a mantem é feita
pela Gerência de Prevenção do Centro de Referência e Treinamento
DST/AIDS do Estado de São Paulo.
Seus dados pessoais não são compartilhados com ninguém e nem arquivados
em um banco de dados além do próprio Facebook ou WhatsApp, nós só
utilizamos as perguntas e dúvidas de forma anônima para aprimorar nosso
serviço cada vez mais.
1. Os serviços fornecidos
a. Informação de qualidade
Utilizamos a plataforma do Facebook para transmitir informações acuradas
sobre prevenção de ISTs e sexualidade, por meio das publicações da página
Conversaria Sem Tabu.
b. Atendimento ao público
Através de mensagens privadas nossos técnicos especializados fornecem
informações e apoio a qualquer um que tenha passado por situação de risco ou
esteja em busca de alguma informação pontual. Para isso utilizamos os canais
privados do Facebook (inbox) e WhatsApp.
2. Como nossos serviços são financiados
A página da Conversaria Sem Tabu, assim como seus colaboradores são
financiados por projetos da Gerência de Prevenção do Centro de Referência e
Treinamento em DST/AIDS do Estado de São Paulo, sem nenhuma
contrapartida para empresas privadas.
3. Quem pode usar nossos serviços
Qualquer pessoa que tenha uma conta no Facebook ou WhatsApp pode entrar
em contato conosco de maneira direta e gratuita.
a. O que você pode compartilhar conosco
Você pode tirar dúvidas em relação a prevenção de ISTs, práticas de sexo
seguro, situações de exposição a ISTs e sexualidade. Esse não é um canal
sexual, logo nos privamos de responder mensagens com imagens sexuais ou
buscando algum tipo de contrapartida sexual por parte dos técnicos que
atendem a comunidade.

b. Permissões que você nos concede
Você nos concede apenas a permissão de usar suas dúvidas e dados
demográficos para aprimorar o serviço de forma anônima. Nós não temos a
permissão de compartilhar nenhum dado pessoal com terceiros.
c. Limites da nossa propriedade intelectual
Todas postagens da página Conversaria Sem Tabu são propriedade da
Gerência de Prevenção do Centro de Referencia e Treinamento do Estado de
São Paulo, podendo ser veiculada por qualquer pessoa desde que a autoria
seja respeitada e creditada à página.
d. Limites da responsabilidade
Nos responsabilizado apenas pela informação que é transmitida pela página,
tanto nas postagens quanto nos atendimentos privados. Qualquer uso dessas
informações e suas consequências é de total responsabilidade do usuário do
nosso serviço.
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4. Outros
Estes Termos constituem o acordo integral entre você e a Conversaria Sem
Tabu relativamente a seu uso de nossos serviços. Eles substituem
quaisquer acordos anteriores.
Se qualquer parte destes Termos for considerada como não aplicável, a
parte restante permanecerá em pleno vigor e efeito. Se falharmos em
executar qualquer parte destes Termos, isso não será considerado como
uma renúncia. Quaisquer alterações ou renúncias destes Termos devem
ser feitas por escrito e assinadas por nós.
Você não transferirá qualquer de seus direitos ou obrigações previstas
nestes Termos para qualquer outra pessoa sem nosso consentimento.
Sempre apreciamos receber seu feedback e outras sugestões sobre nossos
serviços. Mas esteja ciente de que podemos usá-los sem qualquer restrição
ou obrigação de remunerar você.

