
Termos de uso 

 

 

O presente termo serve para regulamentar o uso deste site, ao acessá-lo, você estará concordando 

com os termos aqui constantes. Por favor, consultar regularmente os nossos termos de uso. 

O website da USE LUPA, por meio de página eletrônica na internet, oferece informações sobre 

negócios, mercado digital e informa sobre os serviços oferecidos pela empresa USE LUPA, tudo a 

partir da integração de diversas fontes de informação. O acesso à USE LUPA representa a aceitação 

expressa e irrestrita dos termos de uso abaixo descritos. Se você não concorda com os termos, por 

favor, não acesse nem utilize este website. 

Para o visitante ter acesso a este site e utilizar alguns dos recursos oferecidos, deverá prestar 

algumas informações para a realização de inscrição. 

É condição de uso deste site que toda a informação fornecida seja correta, atualizada e completa. 

Caso a informação fornecida não seja correta, atualizada ou completa, a empresa terá o direito de 

recusar o seu acesso a este site ou a qualquer um de seus serviços. 

A empresa USE LUPA empenha-se em manter a qualidade, atualidade e autenticidade das 

informações constantes no site, mas não se responsabiliza por eventuais falhas nos serviços ou na 

inexatidão das informações oferecidas. O usuário não deve ter como pressuposto que todos os 

serviços e informações sejam isentos de erros ou que serão necessariamente adequados aos seus 

objetivos particulares. 

O acesso ao site USE LUPA é gratuito. A USE LUPA poderá criar áreas de acesso exclusivo aos seus 

clientes ou para terceiros especialmente autorizados. 

 

 

Restrições de uso 

 

 

Você pode utilizar este site para propósitos expressamente permitidos. Você não pode utilizá-lo em 

qualquer outro objetivo, incluindo propósitos comerciais, sem o consentimento prévio expresso e 

escrito da nossa empresa. 

Os criadores e colaboradores da USE LUPA poderão a seu exclusivo critério e em qualquer tempo, 

modificar ou desativar o site, bem como, limitar, cancelar ou suspender seu uso ou o acesso. 

Ademais, os Termos de Uso poderão ser alterados a qualquer tempo. Visite regularmente esta página 

e consulte os termos então vigentes. Algumas disposições destes Termos podem ser substituídas por 

termos ou avisos legais, localizados em determinadas páginas deste site. 

 

 



Erros e falhas 

 

 

Documentos, informações, imagens e gráficos publicados neste site, podem conter imprecisões 

técnicas e/ou erros tipográficos. Em nenhuma hipótese a USE LUPA, e/ou seus respectivos 

fornecedores, serão responsáveis por qualquer dano direto ou indireto decorrente da 

impossibilidade de uso do site. Também não serão responsáveis por eventual perda de dados ou 

danos, resultante do acesso e do desempenho do site, dos serviços oferecidos ou de informações 

disponíveis neste site. 

O acesso aos serviços, materiais, informações e facilidades contidas neste website não garante a sua 

qualidade. O uso deste site é de sua total responsabilidade. 

Você entende, também, que nossa empresa não pode e não garante que arquivos disponíveis para 

download da Internet estejam livres de vírus, worms, cavalos de Tróia ou qualquer código que possa 

manifestar propriedades contaminadoras ou destrutivas. Você é responsável por implementar 

procedimentos suficientes para satisfazer seus requisitos de segurança e por manter meios externos 

a este site para reconstrução de qualquer dado perdido. Nossa empresa não assume nenhuma 

responsabilidade ou risco pelo uso da Internet. 

O Conteúdo não é necessariamente completo e atualizado e não deve ser usado para substituir 

quaisquer relatórios, declarações ou avisos dados pela USE LUPA. A informação obtida ao usar este 

site não é completa e não cobre todas as questões, tópicos ou fatos que possam ser relevantes para 

seus objetivos. 

A USE LUPA não garante que as funções ou conteúdo presente neste site será contínuo e livre de 

erros, que falhas serão corrigidas. Além disso, podemos realizar mudanças ou melhorias a qualquer 

momento, dessa forma, você, e não a nossa empresa, assume o custo de qualquer serviço, reparo ou 

correção necessário no caso de qualquer perda ou dano, devido ao uso deste site ou seu conteúdo. A 

USE LUPA não oferece garantia de que o uso do conteúdo não poderá infringir o direito do outro e 

não assume qualquer responsabilidade por erros ou omissões em tal conteúdo. 

 

 

Limitação da responsabilidade 

 

 

Os materiais são fornecidos neste website sem nenhuma garantia explícita ou implícita de 

comercialização ou adequação a qualquer objetivo específico. Em nenhum caso a USE LUPA ou os 

seus colaboradores serão responsabilizados por quaisquer danos, incluindo perda de receita ou 

renda, interrupção de negócio, ou perda de informação que resultem do uso ou da incapacidade de 

usar os materiais. Mesmo que a empresa tenha aconselhado sobre a possibilidade de tais danos. 

 

 



Informações enviadas pelos usuários e 

colaboradores 

 

 

É terminantemente proibido transmitir, trocar ou publicar, através deste website, qualquer material 

de cunho obsceno, difamatório ou ilegal, bem como textos ou criações de terceiros sem a autorização 

do autor. A USE LUPA reserva-se o direito de restringir o acesso às informações enviadas por 

terceiros aos seus usuários. 

 

 

Direitos autorais e propriedade intelectual 

 

 

Os documentos, conteúdos e criações contidos neste website pertencem aos seus criadores e 

colaboradores. A autoria dos conteúdos, material e imagens exibidos na USE LUPA é protegida por 

leis nacionais e internacionais. Portanto, o conteúdo não pode ser copiado, modificado, distribuído, 

republicado, carregado, atualizado, postado ou transmitido por qualquer meio, sem o nosso 

consentimento prévio. 

As imagens contidas neste website são aqui incorporadas apenas para fins de visualização, e, salvo 

autorização expressa por escrito, não podem ser gravadas ou baixadas via download. A reprodução 

ou armazenamento de materiais recuperados a partir deste serviço sujeitará os infratores às penas 

da lei. O nome do site USE LUPA, seu logotipo, o nome de domínio para acesso na Internet, bem 

como todos os elementos característicos da tecnologia desenvolvida e aqui apresentada, sob a forma 

da articulação de bases de dados, constituem marcas registradas e propriedades intelectuais 

privadas e todos os direitos decorrentes de seu registro são assegurados por lei. 

Alguns direitos de uso podem ser cedidos por USE LUPA em contrato ou licença especial, que pode 

ser cancelada a qualquer momento se não cumpridos os seus termos. As marcas registradas da USE 

LUPA só podem ser usadas publicamente com autorização expressa. O uso destas marcas registradas 

em publicidade e promoção de produtos deve ser adequadamente informado. 

Ao fazer isso, você não pode remover, alterar ou causar remoção ou alteração em qualquer copyright, 

marca comercial, nome comercial, marca de serviço ou qualquer outro aviso de propriedade no 

conteúdo. Modificação ou uso do conteúdo em qualquer outra forma, que não as expressamente 

descritas nestes Termos de Uso, viola os direitos de propriedade intelectual de nossa Empresa. A 

autoria e a propriedade intelectual jamais serão transferidas para você ao ter acesso este site. 

 

 

Marcas Registradas 

 

 



Marcas e logos presentes neste site são de propriedade da empresa ou da parte que disponibilizou 

para a empresa, sendo assim, estas partes detêm todos os direitos sobre as mesmas. 

Este site é controlado e operado pela pessoa jurídica USE LUPA MARKETING DIGITAL LTDA., inscrita 

no CNPJ sob o nº 28.113.826/0001-86, com sede na Rua Osvaldo Aranha nº 1552, sala 202, Centro, na 

Cidade de Montenegro/RS, CEP 95780-000 e não garante que o conteúdo ou materiais estejam 

disponíveis para uso em outras localidades. Seu acesso é proibido em territórios onde o conteúdo 

seja considerado ilegal. 

Aqueles que optarem por acessar este site a partir de outras localidades o farão por iniciativa própria 

e serão responsáveis pelo cumprimento das leis locais aplicáveis. Os materiais não deverão ser 

usados ou exportados em descumprimento das leis brasileiras sobre exportação. Qualquer 

pendência com relação aos materiais será dirimida pelas leis brasileiras. O acesso à USE LUPA 

representa a aceitação expressa e irrestrita dos termos de uso acima descritos. 

USE LUPA MARKETING DIGITAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 28.113.826/0001-86, com sede na Rua 

Osvaldo Aranha nº 1552, sala 202, Centro, na cidade de Montenegro/RS, CEP 95780-000. 
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