
 

 

 
Leia, cuidadosamente, os termos e condições apresentadas abaixo. Somente utilize este site se 
concordar integralmente com todo o conteúdo do termo de privacidade do site. Na hipótese de 
discordar, ou não compreender, ainda que parcialmente, qualquer das disposições a seguir, não 
acesse ou utilize este site de qualquer forma, bem como nenhuma das páginas de Internet a ele 
relativo. 

Os direitos autorais referentes às páginas, e seus conteúdos, que compõem este site, são de 
propriedade da AGROPALMA. Todas as marcas, imagens e informações são propriedade da 
AGROPALMA, independentemente do fato de estarem registrados junto ao órgão 
competente. É vedado o uso ou reprodução de quaisquer destas marcas, imagens e 
informações, salvo prévia e expressa autorização da AGROPALMA. Todas as informações e 
conteúdos, inclusive softwares / programas disponíveis no ou através deste site, encontram-se 
protegidas pela legislação de propriedade intelectual, estando os usuários proibidos de 
modificar, copiar, distribuir, transmitir, editar, publicar, vender, licenciar, bem como utilizar, 
direta ou indiretamente, quaisquer conteúdos do site para finalidades comerciais, sob pena de 
arcar com as perdas e danos decorrentes de tal utilização, e demais penalidades legais. 

Todos os produtos e serviços disponíveis neste site somente podem ser utilizados por pessoas 
físicas e/ou jurídicas (ou entidades equiparadas) devidamente cadastradas e/ou autorizadas 
pela AGROPALMA. Nenhum produto, serviço ou informação disponibilizado neste site 
destina-se a distribuição para quaisquer usuários para os quais a AGROPALMA não esteja 
autorizada a comercializar os seus serviços. Se o usuário não possuir total certeza quanto à sua 
caracterização como destinatário dos serviços, produtos e informações aqui disponibilizados, 
deverá abster-se de utilizar este site, até que possa atestar que possui a qualificação 
necessária para fazê-lo. As relações jurídicas por ventura derivadas, direta ou indiretamente, 
do uso deste site serão regidas pela legislação brasileira, com o que o usuário concorda desde 
já, bem como concorda que eventuais controvérsias oriundas das relações jurídicas derivadas 
direta ou indiretamente do uso deste site serão submetidas ao foro central da comarca da 
capital do Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Nenhuma informação divulgada neste site ou através dele poderá ser considerada como um 
aconselhamento profissional ou parecer técnico. A AGROPALAMA não se responsabiliza, em 
nenhuma forma ou medida, por qualquer decisão tomada pelo usuário com base em ditas 
informações. 

Em nenhuma circunstância a AGROPALMA poderá ser responsabilizada por qualquer dano, 
material ou moral, direto ou indireto, oriundo da má utilização deste site, e/ou da incapacidade 
de utilização do mesmo, por qualquer razão (impossibilidade ou interrupção no acesso), falha 
de desempenho, erro, omissão, interrupção, defeito, demora na operação ou transmissão, vírus 
de computador ou falha da linha, do hardware (do usuário, da AGROPALMA ou de qualquer 
empresa que preste serviços informáticos a qualquer dos dois) ou do sistema ou de qualquer 
programa/aplicativo/produto/serviço, mesmo se a AGROPALMA tiver ciência da ocorrência 
atual ou potencial de tais problemas; da interceptação por terceiro não autorizado de 



                                                 

 

quaisquer informações, materiais técnicos ou outros conteúdos disponíveis neste Site ou 
enviados pelos usuários a este Site. 

A AGROPALMA reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e por qualquer razão, os 
presentes Termos de Uso do Site, independentemente de prévia comunicação de tais 
alterações ao usuário, que concordará automaticamente com a nova versão sempre que se 
utilizar-se do site. 

  


