SOBRE A DATA DE PUBLICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO:
Caro leitor, atente à data das postagens publicadas no Blog da TAM, pois as informações
apresentadas, muitas vezes, são válidas apenas no momento de sua publicação, e poderão
estar desatualizadas quando do seu acesso. Informamos, ainda, que o conteúdo do Blog
da TAM está sujeito a alterações, sem prévio aviso, e poderá não mais ser válido. Para
confirmar qualquer informação veiculada no Blog da TAM, acesse o site www.tam.com.br,
ou entre em contato conosco, por meio de um dos canais oficiais de atendimento.
POLÍTICA DE USO:
O “Blog da TAM” foi criado para divulgar nossas últimas novidades, campanhas, ofertas
entre outros conteúdos relacionados à TAM, sendo possível comentar todo o conteúdo
compartilhado.
Buscamos assim, aproximar o relacionamento com nossos clientes de forma a privilegiar a
troca de informações, experiências e ideias.
Visando mantermos um ambiente sadio, os comentários postados no Blog da TAM são
moderados antes de sua publicação e a TAM se reserva o direito de excluí-los, dentre
outras hipóteses, nos casos em que:
• Configurem qualquer tipo de crime, infringindo as leis vigentes no Brasil, à moral e aos
bons costumes;
• O usuário não for civilmente capaz, nos moldes da legislação civil vigente no Brasil,
sendo que, caso seja constatado qualquer dano cometido por usuários total ou
relativamente incapazes, com ou sem permissão de seus pais, tutores ou representantes
legais, estes serão solidariamente responsáveis por todos os atos praticados pelos
menores;
• Apresentem conteúdo calunioso, difamatório, injurioso, racista, de incitação à violência
ou a qualquer ilegalidade;
• O usuário, de alguma forma, se utilizar da identidade de terceiros e/ou do anonimato;
• Desrespeitem a privacidade, contenham insultos, agressões, ofensas, linguagem
grosseira, obscena e/ou pornográfica;
• Apresentem conteúdo que possa ser interpretado como preconceituoso ou
discriminatório por um indivíduo ou grupo de pessoas em razão de sexo, raça, religião,
condição social, idade, crença, e qualquer outro;
• Induzam ou incitem os usuários a se envolverem em práticas perigosas, de risco, ou
nocivas à integridade física e psíquica;
• Contenham informações falsas, inexatas, exageradas, ou que de qualquer forma
induzam a erro quanto às reais intenções do usuário;
• Violem quaisquer direitos de propriedade industrial e intelectual de terceiros, de qualquer
forma;
• Contenham qualquer tipo de material publicitário e/ou merchandising não-autorizado, de
caráter pessoal ou em benefício de terceiros;
• Constituam publicidade ilícita ou enganosa, e/ou concorrência desleal;
• Citem outras companhias aéreas em contexto de comparação e/ou depreciação
relacionadas à marca;
• Incluam contatos pessoais: telefones, endereço, email;

• Não tenham qualquer relação com o tema da página;
• Contenham conteúdo político-partidário;
• Caracterizem prática de spam;
• Contenham scripts avançados, links para outros sites, app’s e softwares que possam
colocar em risco os computadores dos usuários (fica a critério da TAM levar tais situações
aos órgãos competentes e à apreciação do Poder Judiciário);
• Causem dificuldades ao normal funcionamento da página, entre outras práticas que
possam ser nocivas a terceiros e à página, a estes não se limitando.
A publicação de comentários será permanentemente bloqueada àqueles que insistirem
nas práticas listadas acima, como forma de garantir o melhor aproveitamento e
experiência para os usuários. Sem prejuízo do exposto, a TAM não se responsabilizará por
manifestações de usuários que porventura estejam em contrariedade com os termos acima
especificados. Desta forma, o conteúdo de quaisquer mensagens enviadas pelos usuários é
de responsabilidade exclusiva do autor da referida mensagem, sem qualquer
responsabilidade, solidária ou subsidiária, a qualquer título, da TAM. Neste sentido, a TAM
não se responsabiliza por quaisquer danos, de qualquer natureza, que possam advir ao
usuário, em decorrência de mensagens impróprias, ofensivas, ou, de qualquer forma,
contrárias à legislação vigente.
Todo conteúdo exibido pela TAM é meramente informativo, de modo que a TAM não se
responsabiliza pelo conteúdo exibido na página, a qualquer título, nem se responsabiliza
por quaisquer prejuízos, a qualquer título, que possam advir de decisões baseadas nas
opiniões e recomendações contidas em conteúdos exibidos pela página, sendo tais
decisões por conta e risco exclusivo do usuário.
A TAM não será, em hipótese alguma, responsável por quaisquer danos decorrentes da
interrupção do serviço desta página, sempre que tal indisponibilidade ocorrer por culpa de
terceiros, o que foge ao controle e diligência da TAM.
A TAM também não se responsabiliza por atos de terceiros que logrem êxito em coletar ou
utilizar, por quaisquer meios, dados cadastrais e informações disponibilizadas pelo usuário.
Caso você identifique qualquer material ofensivo, ilegal, ou atentatório à moral e aos bons
costumes neste Blog, disponibilizado por outro usuário, poderá, imediatamente, comunicar
a TAM, por meio dos canais oficiais, para que possa ser apurada a denúncia. Ficará ao
critério exclusivo da TAM a apuração das denúncias levadas a efeito pelos usuários.
Este Blog pode ser encerrado a qualquer tempo, por qualquer motivo e sem a necessidade
de qualquer aviso prévio, sem que isso acarrete qualquer dever de indenização ou
responsabilidade em relação aos usuários e a terceiros.
A TAM esclarece que não comercializa passagens aéreas por meio de qualquer outra rede
de relacionamentos, pois referida comercialização de passagens aéreas é feita apenas por
pessoas autorizadas, como (i) na central de atendimento TAM, (ii) em agências de viagem
e turismo credenciadas, (iii) pelo site oficial da TAM e (iv) em nossa Fan Page, que
redirecionará o usuário ao site oficial da TAM.
Se você possui alguma dúvida, sugestão ou solicitação, a TAM disponibiliza sua Central de
Vendas e
Fidelidade por meio dos seguintes canais:
• 4002.5700 (capitais)
• 0800.570.5700 (outras localidades)
• 54 11 4819 2300 (fora do Brasil)
• twitter.com/TAMAirlines

Por fim, a TAM reserva-se o direito de, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo e sem
aviso prévio, modificar ou alterar este Termo, razão pela qual recomenda-se ao usuário,
quando for utilizar este Blog, que proceda à leitura das condições vigentes à época de seu
acesso, uma vez que, a cada acesso, um novo contrato é celebrado pelo usuário. A
utilização dos serviços desta página pelo usuário implicará na irrestrita aceitação das
condições fixadas, incluindo as alterações que porventura venham a ser realizadas.
Agradecemos a compreensão e a colaboração.
	
  

