POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Esta Declaração de Privacidade foi elaborada para demonstrar o forte
comprometimento da nossa empresa com a sua privacidade e revela como coletamos
os seus dados e distribuímos informações no nosso site.
Utilizamos o seu endereço IP para ajudar a diagnosticar problemas em nosso servidor
da web e para administrar o nosso site. O seu endereço IP também poderá ser utilizado
para ajudar a identificá-lo, caso necessário.
Este site contém links para outros sites e a nossa empresa não se responsabiliza pelas
práticas de privacidade ou pelo conteúdo desses sites da web.
Nosso site contém formulários de e-mails utilizados pelos nossos visitantes para solicitar
informações sobre produtos e serviços. A nossa empresa coleta estas informações (por
exemplo, endereços de correio eletrônico) e nome para gravar um cookie no
computador do visitante, apenas para facilitar o preenchimento dos
formulários, evitando a redigitação de dados.
Nosso site adota medidas de segurança para impedir a perda, o uso indevido e a
alteração de informações fornecidas pelos cientes. Essas medidas incluem formulários
de segurança com SSL e certificados digitais exclusivos, segurança física, firewalls de
rede e backups de dados diários.
Assegurar sua privacidade é um compromisso fundamental para a nossa empresa. A
nossa empresa NUNCA fornecerá os seus dados individuais para qualquer outra
entidade sem sua expressa permissão (exceto quando exigido por lei ou
por ordem judicial).
TERMO DE USO DO SITE
A navegação e consulta pública deste site sujeita-se aos Termos e Condições abaixo:
Garantias, responsabilidades e danos:
1 - A nossa empresa não garante que o conteúdo, os instrumentos e os materiais
contidos, utilizados e oferecidos neste site estejam precisamente atualizados ou
completos, e não se responsabiliza por danos causados por eventuais erros de conteúdo
ou falhas de equipamento.
2 - A nossa empresa não se responsabiliza, expressa ou tacitamente, pelo uso indevido
das informações, dos instrumentos, dos materiais disponibilizados e/ou dos
equipamentos utilizados por este site, para quaisquer que sejam os fins, feito por
qualquer usuário, sendo de inteira responsabilidade desse as eventuais lesões a direito
próprio ou de terceiros, causadas ou não por esse uso inadequado.

3 - Em nenhuma circunstância, a nossa empresa , seus diretores, empregados ou
colaboradores serão responsáveis por quaisquer danos diretos ou indiretos, especiais,
incidentais ou de conseqüência, perdas ou despesas oriundos da conexão com este site
ou uso da sua parte ou incapacidade de uso por qualquer parte, ou com relação à
qualquer falha de desempenho, erro, omissão, interrupção, defeito ou demora na
operação ou transmissão, vírus de computador ou falha da linha ou do sistema, mesmo
se a nossa empresa ou seus representantes estejam avisados da possibilidade de tais
danos, perdas ou despesas.
4 - O provimento adequado de todos os recursos da Internet, sem exceção, é de inteira
responsabilidade do usuário do site.
5 - A nossa empresa não se responsabiliza pelo conteúdo de outros sites: cujos
endereços estejam disponíveis nas páginas deste site, ou cujo endereço deste site esteja
neles disponível. A nossa empresa não garante o ressarcimento de quaisquer danos
causados pelos sites neste item referidos.
6 - Sobre troca de mensagens entre o usuário, a nossa empresa ou qualquer um de seus
corretores através da INTERNET, favor consultar nossa Política de Privacidade.
Confidencialidade das informações do usuário:
A nossa empresa reserva-se o direito de melhorar as funcionalidades deste site em
função da análise e consolidação das informações e sugestões colhidas e das
oportunidades destas para o conjunto de usuários do site.
Mais informações sobre o uso das informações coletadas neste site, favor consultar
nossa Política de Privacidade.
Utilização das informações:
1 - As informações, instrumentos e os meios utilizados para interagir com os usuários
das páginas deste site estão sujeitos a alterações sem prévios avisos ou autorização.
2 - Os produtos e/ou serviços listados e/ou divulgados neste site não são garantidos pela
nossa empresa ou qualquer outro órgão ou entidade, não configurando propostas
firmes de negócio por parte da nossa empresa e estando sujeitos a eventuais perdas do
capital investido em razão dos riscos incorridos inerentes à natureza do produto ou do
serviço.
3 - As cotações e outras informações aqui contidas são fornecidas exclusivamente com
propósito informativo. A nossa empresa não se responsabiliza por eventuais
imprecisões ou omissões, nem por problemas de transmissão de dados que gerem
interrupção, atraso, cessação da transmissão ou por outra falha não explicitamente
citada aqui, bem como não se responsabiliza por decisões tomadas com base nessas
informações.

4 - Os custos dos produtos e/ou serviços divulgados neste site estão sujeitos a alteração
sem prévias comunicação ou autorização.
5 - Os produtos e/ou serviços contidos neste site estão voltados para as jurisdições onde
a comercialização e a publicação deles não sejam restritas, vedadas ou ilegais, cabendo
aos usuários investigar, monitorar e observar referidas proibições e restrições.
Direitos de autor e propriedade intelectual:
Salvo disposição em contrário, todo o conteúdo das páginas deste site, tais como
informações, materiais, instrumentos, organização da página, gráficos e desenhos,
pertencem à nossa empresa ou a terceiros que, licitamente, cederam seu direito de uso.
Nota:
Tendo acessado este site e quaisquer de suas páginas, o usuário terá aceito,
automaticamente, todos os Termos e Condições aqui estabelecidos. Portanto, favor
cessar a navegação ou consulta pública das páginas deste site na eventualidade de não
concordar com todos os Termos e Condições supra.

