
 

 

POLÍTICA ANTI-SPAM 
 

O ATLANTIS ONLINE não autoriza o uso de suas redes de computadores para o envio de 

mensagens de e-mail não solicitadas, ou não consentidas previamente, aos seus assinantes e 

usuários, que tenham por finalidade: 

· Enviar publicidade para promoção de produtos, serviços ou entidades, de natureza comercial 

ou não, com ou sem fins lucrativos; 

· Remeter mensagens em massa, não solicitadas, ou não consentidas previamente, a um grupo 

de pessoas; os envios serão emitidos mediante autorização dos usuários, com exclusão a 

pedido 

· Divulgar ou enviar cadeia de mensagens eletrônicas;  

· Oferecer ou disponibilizar, para qualquer finalidade, lista de endereços eletrônicos. 

 

Também não são 

autorizadas as 

seguintes práticas: 

 
· Uso da rede de computadores do ATLANTIS ONLINE para o trânsito de mensagens de e-mail 

com cabeçalhos inválidos ou alterados, de forma a dificultar ou impedir a identificação da sua 

origem, ou mensagens enviadas através de servidores de e-mail de terceiros, sem a 

autorização dos respectivos responsáveis (relaying); 

· Envio de mensagens de e-mail destinadas aos assinantes ou usuários do ATLANTIS ONLINE, 

em desacordo com as "Normas de Segurança e Privacidade" - 

http://www.atlantisonline.com.br/normas.pdf 

http://www.atlantisonline.com.br/normas.pdf


 

 

· Utilização dos computadores e redes de computadores do ATLANTIS ONLINE para a coleta de 

endereços de e-mail dos seus assinantes, com a finalidade direta ou indireta de envio de spam. 

O ATLANTIS ONLINE poderá adotar todas as medidas técnicas possíveis para evitar o uso de 

sua rede de computadores para o envio, trânsito ou armazenamento de spam, incluindo, mas 

não se limitando, ao bloqueio de remetentes ou servidores de e-mail de outros domínios, pelo 

tempo que considerar necessário, ou até que os responsáveis pelo domínio em questão 

tenham demonstrado de forma satisfatória ao ATLANTIS ONLINE, a adoção de medidas 

preventivas eficazes contra o envio de spam. 

O ATLANTIS ONLINE poderá ainda tomar todas as medidas judiciais cabíveis para impedir o 

envio de spam aos seus assinantes ou internautas, o trânsito ou armazenamento de spam em 

equipamentos do ATLANTIS ONLINE, bem como o uso indevido de sua rede de computadores, 

sem prejuízo da propositura das ações judiciais para o ressarcimento pelas perdas e danos 

causados por referidos atos. 

Esta política não concede qualquer direito para a transmissão ou envio de mensagens de e-

mail com destino ou trânsito pelas redes do ATLANTIS ONLINE, em desacordo com as “Normas 

e Segurança e Privacidade  - http://www.atlantisonline.com.br/normas.pdf  do ATLANTIS 

ONLINE  

A demora por parte do ATLANTIS ONLINE em reprimir qualquer ação de terceiros, não 

autorizada por esta política, não poderá ser interpretada como desistência por parte do 

ATLANTIS ONLINE de qualquer direito de fazê-lo no futuro. 

Os assinantes ou usuários que se sentirem prejudicados pelo recebimento de spam podem 

denunciar a prática clicando aqui http://www.atlantisonline.com.br/denuncie.pdf - 

encaminhando também as informações contidas no cabeçalho do spam. 

 

AntiSpam ATLANTIS 

ONLINE 

 
Para facilitar a administração de e-mails indesejáveis, o ATLANTIS ONLINE desenvolveu um 

programa, o AntiSpam.  

ATLANTIS ONLINE que bloqueia mensagens indesejadas, dificultando o recebimento de 

mensagens com vírus, propaganda não-autorizada, correntes e pornografia. Além de ter mais 

segurança e privacidade, você pode baixar suas mensagens mais rapidamente. 

http://www.atlantisonline.com.br/normas.pdf
http://www.atlantisonline.com.br/denuncie.pdf


 

 

Não serão permitidas 

as mensagens: 

 
· Que violem qualquer lei ou norma vigente no Brasil;  

· Com conteúdo calunioso, difamatório, injurioso, racista, de incitação à violência ou a 

qualquer ilegalidade, ou que desrespeite a privacidade alheia; 

· Com conteúdo que possa ser interpretado como de caráter preconceituoso ou 

discriminatório a pessoa ou grupo de pessoas; 

· Com linguagem grosseira, obscena e/ou pornográfica; 

· De cunho comercial e/ou pertencentes a correntes ou pirâmides de qualquer espécie; 

· Propaganda política ou opinião favorável ou contrária a candidato, partido político ou 

coligação e a seus órgãos ou representantes; 

· Que caracterizem prática de spam; 

· Anônimas ou assinadas com e-mail falso; 

· Fora do contexto do grupo escolhido; 

· Repetidas, de duplo sentido ou que prejudiquem a boa utilização dos grupos; 

· Referentes à pirataria de software; 

 



 

 

Dúvidas? Fale 

conosco pelo (69) 

3536-6029 


