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TERMO DE USO: POLÍTICA DE DIREITOS AUTORAIS E DAS
IMAGENS DESTE SÍTIO E SUA RAZÃO
O material no website é protegido pelas leis de Direitos Autorais,
inclusive Creative Commons, e o único objetivo é garantir que o
nosso conteúdo seja citado ou difundido corretamente.
Você tem a minha licença para
 para copiar partes dos artigos assinados por mim para citação
desde que sem alterar o sentido ou a redação, e que cite
corretamente este autor Euler Sandeville Jr. e o sítio de modo
visível no local em que inserir o trecho citado. Todos os artigos do
sitio no final da página indicam o modo de citá-lo corretamente.
 para imprimir e distribuir esse conteúdo na íntegra,
desde que sem adições, cortes ou qualquer meio que altere o
sentido ou prejudique a integridade original do material, citando de
forma claramente visível o autor e a referência, e que o faça
gratuitamente, disponibilizando-o a terceiros de forma igualmente
livre e sob esta mesma condição.
Mas você não pode e não está autorizado a
 vender em qualquer mídia ou forma impressa, nem a limitar o
acesso ao conteúdo deste sítio em sítios que exijam cadastro ou
qualquer forma de limitação para acesso do conteúdo reproduzido,
sem minha expressa autorização.
 utilizar o conteúdo deste sítio para qualquer forma de propaganda
comercial, institucional ou político-partidária, ou que
promovam ou se associem a qualquer forma de violência ou
preconceito, discriminação ou injustiça, nem de outras formas de
obscurantismo.
O não atendimento a estas exigências gera obrigações e compensações para
com o autor. Em nenhum sentido essa licença representa cessão de
direitos autorais.
Esta licença de uso não se aplica a conteúdos de terceiros, em especial
imagens e sons, aqui reproduzidos em função de seu interesse estritamente
acadêmico. Em caso de dúvidas entre em contato conosco, através do
formulário de contato disponível no cabeçalho do sítio.

