Termos de uso
Atualizado em 15/02/2022
Por favor leia estes Termos de Uso (“Termos”, “Termos de Uso”) cuidadosamente antes
de utilizar o nosso site e (Os “Serviços”) operados por nós.
Seu acesso e utilização dos serviços está condicionado ao seu aceite e complacência
com estes termos. Estes Termos se aplicam a todos os visitantes, usuários e outros que
acessam ou utilizam de nossos serviços.
Ao acessar ou usar os Serviços, você concorda em obedecer a estes Termos. Se você
discordar de qualquer parte dos termos, não poderá acessar os Serviços.
Propriedade Intelectual
Os Serviços e seus conteúdos originais, recursos e funcionalidade são e permanecerão
de propriedade exclusiva da nossa empresa e seus licenciados.
Links para outros websites
Nosso serviço pode conter links para sites ou serviços de terceiros que não são de
propriedade ou controlados por nós.
Não temos controle e não assumimos nenhuma responsabilidade pelo conteúdo,
políticas de privacidade ou práticas de quaisquer sites ou serviços de terceiros. Você
também reconhece e concorda que não nos responsabilizamos, direta ou indiretamente,
por quaisquer danos ou perdas causados ou alegadamente causados por ou em
conexão com o uso ou dependência de qualquer conteúdo, bens ou serviços disponíveis
em ou através de tais sites ou Serviços.
Aconselhamos fortemente que leia os termos de uso, condições gerais e políticas de
privacidade de quaisquer sites ou serviços de terceiros que visite.
Encerramentos
Todas as cláusulas dos Termos que, por sua natureza, devem sobreviver à rescisão,
sobreviverão à rescisão, incluindo, sem limitação, cláusulas de propriedade, isenções
de garantia, indenização e limitações de responsabilidade.
Podemos encerrar ou suspender sua conta imediatamente, sem aviso prévio ou
responsabilidade, por qualquer motivo, incluindo, sem limitação, se você violar os
Termos.
Após a rescisão, seu direito de usar os Serviços cessará imediatamente. Se você deseja
encerrar sua conta, você pode simplesmente interromper o uso dos Serviços.
Aviso Legal
O uso dos Serviços é por sua conta e risco. Os Serviços são fornecidos "COMO ESTÃO"
e "CONFORME DISPONIBILIDADE". O Serviços são fornecidos sem garantias de
qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não se limitando a, garantias
implícitas de comercialização, adequação a um propósito específico, não violação ou
desempenho.

Leis Governamentais Aplicáveis
Estes Termos de Uso serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil,
independentemente de seu conflito de provisões legais.
Nossa falha em fazer valer qualquer direito ou disposição destes Termos não será
considerada uma renúncia desses direitos. Se qualquer disposição destes Termos for
considerada inválida ou inexequível por um tribunal, as disposições restantes destes
Termos permanecerão em vigor.
Estes Termos constituem o acordo completo entre nós em relação aos nossos Serviços
e substituem quaisquer acordos anteriores que possamos ter em relação aos Serviços.
Alterações
Nos reservamos o direito, a nosso exclusivo critério, de modificar ou substituir estes
Termos a qualquer momento. Se uma revisão for material, tentaremos avisar com pelo
menos 15 dias de antecedência da entrada em vigor de quaisquer novos termos. O que
constitui uma alteração material que será determinado a nosso exclusivo critério.
Ao continuar a acessar ou usar nossos Serviços após essas revisões entrarem em vigor,
você concorda em obedecer aos termos revisados.
Se você não concordar com os novos termos, pare de usar o Serviço imediatamente.
Contato
Se você tiver mais alguma dúvida sobre estes Termos, por favor entre em contato
conosco, através dos canais disponibilizados.

Políticas de privacidade
Atualizado em 15/02/2022
Por Favor leia esta Política de Privacidade (“Política”, “Política de Privacidade”)
cuidadosamente antes de utilizar o nosso site e (Os “Serviços”) operados por nós.
Esta página informa sobre nossas políticas com relação à coleta, uso e divulgação de
Informações Pessoais quando você usa nossos Serviços.
Não usaremos ou compartilharemos suas informações com ninguém, exceto conforme
descrito nesta Política de Privacidade.
Usamos suas informações pessoais para fornecer e melhorar nossos serviços. Ao usar
os Serviços, você concorda com a coleta e uso de informações de acordo com esta
política. Salvo definição em contrário nesta Política de Privacidade, os termos utilizados
nesta Política de Privacidade têm os mesmos significados que em nossos Termos e
Condições de Uso, acessíveis em na página /politica-de-privacidade
Coleta de Informações e Uso
Ao usar nossos serviços, podemos pedir que você nos forneça certas informações de
identificação pessoal que podem ser usadas para contatá-lo ou identificá-lo. As

informações de identificação pessoal ("Informações pessoais") podem incluir, mas não
se limitam a:







- Nome
- Endereço de E-mail
- Número de Telefone
- Endereço
- Dados de Autenticação ("Log Data")
Coletamos informações que seu navegador envia sempre que você visita nossos
Serviços (“Log Data”). Esses dados de registro podem incluir informações como o
endereço de protocolo da Internet ("IP") do seu computador, tipo de navegador, versão
do navegador, as páginas dos nossos serviços que você visita, a hora e a data da sua
visita, o tempo gasto nessas páginas e outras Estatísticas.
Cookies
Cookies são arquivos com pequena quantidade de dados, que podem incluir um
identificador exclusivo anônimo. Os cookies são enviados para o seu navegador a partir
de um site e armazenados no disco rígido do seu computador.
Usamos “cookies” para coletar informações. Você pode instruir seu navegador a recusar
todos os cookies ou indicar quando um cookie está sendo enviado. No entanto, se você
não aceitar cookies, pode não conseguir utilizar algumas partes dos nosso Serviços.
Provedores de Serviços
Podemos contratar empresas terceirizadas e indivíduos para facilitar nossos Serviços,
para fornecer os Serviços em nosso nome, para realizar serviços relacionados aos
Serviços ou para nos ajudar a analisar como nossos Serviços são utilizados.
Esses terceiros têm acesso às suas informações pessoais apenas para realizar essas
tarefas em nosso nome e são obrigados a não divulgá-las ou usá-las para qualquer
outra finalidade.
Segurança
A segurança de suas informações pessoais é importante para nós, mas lembre-se de
que nenhum método de transmissão pela Internet ou método de armazenamento
eletrônico é 100% seguro. Embora nos esforcemos para usar meios comercialmente
aceitáveis para proteger suas informações pessoais, não podemos garantir sua
segurança absoluta.
Links para Outros Websites
Nossos serviços podem conter links para outros sites que não são operados por nós.
Se você clicar em um link de terceiro, será direcionado para o site desse terceiro.
Aconselhamos fortemente que reveja a Política de Privacidade de cada site que visitar.
Não temos controle e não assumimos responsabilidade pelo conteúdo, políticas de
privacidade ou práticas de quaisquer sites ou serviços de terceiros.
Privacidade das Crianças
Nossos serviços não se dirigem a ninguém com menos de 18 anos (“Crianças”).

Não coletamos intencionalmente informações de identificação pessoal de crianças
menores de 18 anos. Se você for um pai ou responsável e estiver ciente de que seu
filho nos forneceu Informações Pessoais, entre em contato conosco. Se descobrirmos
que uma criança menor de 18 anos nos forneceu Informações Pessoais, excluiremos
essas informações de nossos servidores imediatamente.
Conformidade com as leis
Divulgaremos suas Informações Pessoais quando exigido por lei ou intimação.
Mudanças nesta Política de Privacidade
Podemos atualizar nossa Política de Privacidade de tempos em tempos. Iremos notificálo de quaisquer alterações, publicando a nova Política de Privacidade nesta página.
Aconselhamos você a revisar esta Política de Privacidade periodicamente para
quaisquer alterações. As alterações a esta Política de Privacidade entram em vigor
quando publicadas nesta página.
Contato
Se você tiver mais alguma dúvida sobre esta Política de Privacidade por favor entre em
contato conosco, através dos canais disponibilizados.

