Termo e Condições de Uso
1. O conteúdo, bem como, os direitos aos materiais, autorais e de propriedade intelectual
deste site pertence à CERC.
2.

O conteúdo disponibilizado tem propósito exclusivamente informativo.

3. A CERC poderá alterar a forma e o conteúdo, bem como suspender ou cancelar, a seu
exclusivo critério, a qualquer momento.
4. A CERC não poderá ser responsabilizada por qualquer perda ou dano, direito ou indireto,
que decorram de:
- Qualquer interpretação ou falta de complemento das informações, atrasos, interrupções,
erros ou omissões no fornecimento dos dados contidos neste site;
- Qualquer decisão ou ação tomada pelo visitante, com base nestas informações.
5. Não é permitida a reprodução, transmissão, publicação, armazenamento ou qualquer tipo
de uso do conteúdo deste site, como: imagens, marcas, títulos, vídeos, dados, gráficos, etc. O
usuário assume toda e qualquer responsabilidade, de caráter civil e/ou criminal, pela utilização
indevida de todo e qualquer material do site.
6. O site e seus serviços estão sujeitos a eventuais problemas de interrupção, falha técnica, ou
indisponibilidade de funcionamento temporário.
7. A CERC se exime de qualquer responsabilidade pelos danos e prejuízos de toda natureza
que possam decorrer da falta de disponibilidade ou de continuidade do funcionamento do site
e dos serviços considerando vírus nos computadores, ataques cibernéticos, etc.
8. Para se habilitar a fazer comentários no site da CERC, o usuário terá que preencher um
cadastro e fornecer informações verdadeiras e exatas. Tais dados serão protegidos pela CERC
(ver Política de Segurança e Privacidade).
9.

O cadastro dará ao usuário o direito de usar o espaço destinado a comentários.

10. O conteúdo dos comentários publicados no site é de única e exclusiva responsabilidade civil
e penal do usuário cadastrado. A CERC não se responsabiliza por qualquer dano supostamente
decorrente das opiniões e comentários realizados por terceiros.
11. Os comentários publicados serão avaliados e a CERC poderá, a qualquer momento a seu
critério, excluir, parcial ou integralmente, qualquer texto que infrinja as normas legais ou as
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regras deste termo de uso, ou ainda em decorrência de denúncias, sem que isto gere qualquer
responsabilidade à CERC ou direito ao usuário cadastrado.
12. Os comentários não devem conter mensagens publicitárias, material pornográfico,
grosseiro, racista ou ofensivo; informação sobre atividades ilegais e incitação ao crime; material
calunioso; afirmações injuriosas ou enquanto, sendo de total responsabilidades de seus
autores, mesmo quando não seja feita qualquer análise pela CERC.
13. É proibido publicar qualquer material protegido por direitos autorais, sem a devida
autorização do autor ou seu representante.
14. Se por mais de uma vez forem descumpridas quaisquer das regras expostas ou for verificado
o exercício de ilegalidades, o usuário cadastrado terá sua permissão de comentários cancelada.
15. A qualquer momento e de maneira unilateral, a CERC poderá cancelar o sistema de
comentários sem necessidade de aviso prévio.
16. Para identificar o autor de um comentário, a CERC registra o IP pelo qual o usuário acessou
o sistema de comentários.
17. A CERC poderá alterar, atualizar e revogar este Termo a qualquer momento, sem aviso
prévio.
18. Caso tenha dúvidas sobre esta Política, envie um e-mail para info@cerc.inf.br.
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