
Termos   e   Condições   de   Uso   
  

Seu   acesso   e   uso   do   site   estão   sujeitos   aos   termos   de   uso   a   seguir   e   a   todas   as   leis   aplicáveis.   

Estes   termos   e   condições   de   uso   podem   ser   alterados   no   futuro   a   qualquer   momento,   sem   aviso   

prévio.   Além   disso,   estes   termos   aplicam-se   exclusivamente   ao   seu   acesso   e   uso   deste   site   e   

não   alterarão   de   forma   alguma   os   termos   e   condições   de   qualquer   outro   acordo   que   você   tenha   

estabelecido   com   a   FSBR   -   Fábrica   de   Software   do   Brasil,   uma   empresa   incorporada   no   estado   

de   Pernambuco,   Brasil,   ("FSBR")   para   produtos,   serviços   ou   qualquer   outro   item.   As   

informações   fornecidas   neste   site   são   concedidas   gratuitamente   apenas   para   fins   informativos   e   

não   criam   qualquer   relacionamento   de   serviços   profissionais   ou   comerciais   entre   você   e   a   

FSBR.   

Copyright   

Salvo   disposição   em   contrário,   todos   os   materiais   deste   site,   incluindo,   sem   limitação,   todos   os   

textos,   gráficos,   outros   arquivos   e   a   seleção   e   organização   deles,   são   proprietários   e   protegidos   

por   direitos   autorais   da   FSBR.   Você   pode   copiar   eletronicamente   e   imprimir   partes   deste   site   

com   a   finalidade   exclusiva   de   utilização   do   material   apenas   para   uso   pessoal,   não   comercial   e   

informativo.   Qualquer   outro   uso   dos   materiais   deste   site—incluindo   qualquer   uso   comercial,   

reprodução   para   outras   finalidades   que   não   as   descritas   acima,   modificação,   distribuição,   

transmissão,   licença,   publicação,   republicação,   criação   de   trabalhos   derivados,   exposição   ou   

execução—sem   a   permissão   prévia   por   escrito   da   FSBR,   é   estritamente   proibido.   

Aviso   de   Copyright   

©2021   FSBR.   Todos   os   direitos   reservados   

Privacidade   

A   FSBR   acredita   muito   na   proteção   da   privacidade   do   usuário.   Os   usuários   deste   site   devem   

consultar   nossa   Política   de   Privacidade   para   se   informarem   completamente   de   como   a   FSBR   

utiliza   e   coleta   informações.   Para   obter   mais   informações   sobre   como   a   FSBR   utiliza   os   cookies   

em   seus   sites,   consulte   nossa   Política   de   Cookies.   

  



Envios   

Você   concorda   que   quaisquer   materiais,   incluindo,   sem   limitação,   perguntas,   comentários,   

sugestões,   ideias,   planos,   anotações,   desenhos,   materiais   originais   ou   criativos   ou   outras   

informações   (com   exceção   das   informações   de   identificação   pessoal   sujeitas   à   Política   de   

privacidade   da   FSBR),   na   forma   de   e-mails   ou   de   envios   para   a   FSBR   ou   de   publicações   no   

site,   não   são   confidenciais   e   devem   se   tornar   propriedade   exclusiva   da   FSBR.   A   FSBR   é   

proprietária   de   direitos   exclusivos,   incluindo   todos   os   direitos   de   propriedade   intelectual,   e   será   

conferido   a   ela   o   uso   sem   restrições   desses   materiais   para   qualquer   finalidade,   comercial   ou   

não,   sem   reconhecimento   ou   compensação   para   você.   O   envio   de   quaisquer   materiais   para   a  

FSBR,   incluindo   a   publicação   de   materiais   em   qualquer   fórum   ou   área   interativa,   representa   a   

renúncia   irrevogável   a   todo   e   qualquer   ''direito   moral''   sobre   estes   materiais,   incluindo   os   direitos   

de   atribuição   e   integridade.   

Indenização   

Você   é   o   único   responsável   pelo   Conteúdo   das   mensagens   ou   de   outras   informações   que   enviar   

ou   transmitir   para   a   FSBR.   Você   concorda   em   indenizar   e   isentar   de   responsabilidade   a   FSBR   e   

seus   executivos,   diretores,   funcionários,   proprietários   de   qualquer   alegação,   ação,   demanda,   

perda   ou   danos   (incluindo   taxas   de   advogados)   feitos   ou   incorridos   por   terceiros   originados   ou   

relacionados   à   sua   conduta,   à   violação   destes   termos   e   condições   ou   sua   violação   de   quaisquer   

direitos   de   terceiros.   

Hyperlinks   

É   concedido   um   direito   limitado   e   não   exclusivo   para   criar   um   link   de   hipertexto   para   este   site,   

desde   que   esse   link   oferecido   não   retrate   a   FSBR   ou   quaisquer   de   seus   produtos   e   serviços   de   

forma   falsa,   enganosa,   depreciativa   ou   de   outra   forma   difamatória.   Esse   direito   limitado   pode   ser   

revogado   a   qualquer   momento   e   você   concorda   em   remover   imediatamente   todos   os   links   por   

solicitação   da   FSBR.   Você   não   pode   usar,   forjar   ou   utilizar   técnicas   de   falsificação   para   incluir   

qualquer   marca   comercial,   logotipo   ou   outras   informações   de   propriedade   da   FSBR,   incluindo   as   

imagens   encontradas   neste   site,   o   conteúdo   de   qualquer   texto   e   o   layout/design   de   qualquer   

página   ou   formulário   contido   em   uma   página   sem   o   consentimento   expresso   por   escrito   da   

FSBR.   Exceto   como   mencionado   acima,   você   não   receberá   nenhum   direito   ou   licença   por   

implicação,   preclusão   ou   de   outra   forma   ou   sob   qualquer   patente,   marca   comercial,   direito   

autoral   ou   direito   de   propriedade   da   FSBR   ou   de   terceiros.   



A   FSBR   não   faz   qualquer   exigência   ou   representação   a   respeito   e   não   aceita   qualquer   

responsabilidade   pelo   conteúdo,   qualidade,   políticas   de   privacidade,   natureza   ou   pela   

confiabilidade   de   sites   acessíveis   por   hiperlinks   por   este   site   ou   por   sites   com   links   para   este   

site.   Os   sites   com   link   não   estão   sob   o   controle   da   FSBR   e   ela   não   se   responsabiliza   pelo   

conteúdo   de   qualquer   site   com   link   ou   qualquer   link   contido   em   um   site   com   link   ou   por   qualquer   

revisão,   alteração   ou   atualização   desses   sites.   A   FSBR   está   fornecendo   estes   links   a   você   

apenas   como   uma   conveniência,   e   a   inclusão   de   qualquer   link   não   implica   afiliação,   endosso   ou   

adoção   pela   FSBR   do   site   ou   de   qualquer   informação   nele   contida.   

Declarações   Prospectivas   

Este   site   e   quaisquer   documentos   emitidos   pela   FSBR   e   disponíveis   por   meio   deste   site   contêm   

afirmações   que   constituem   declarações   prospectivas   dentro   do   propósito   da   Lei.   Essas   

declarações   podem   aparecer   de   vez   em   quando   em   uma   série   de   lugares   neste   site,   juntamente   

com   quaisquer   documentos   emitidos   pela   FSBR   e   disponíveis   por   meio   deste   site,   e   podem   ser   

identificadas   pelo   uso   de   terminologia   prospectiva   como   "acredita",   "planeja",   "pode",   "irá",   

"deve",   "antecipa"   ou   declarações   semelhantes   ou   a   negação   ou   outras   variações   delas.   Essas   

declarações   prospectivas   incluem,   sem   limitação,   declarações   sobre   custos   de   operações   

futuras,   dispêndios   de   capital,   fluxo   de   caixa,   melhorias   na   infraestrutura,   distribuição   e   sistemas   

de   renovação   e   eficiências   operacionais,   estimativas   ou   tendências   de   vendas   e   lucros   e   planos   

de   expansão   e   projeções.   Essas   declarações   prospectivas   são   baseadas   nas   expectativas   

atuais   e,   por   sua   natureza,   envolvem   riscos   internos   e   externos   conhecidos   e   desconhecidos   e   

outros   fatores   que   podem   fazer   com   que   os   resultados,   o   desempenho   ou   as   realizações   reais   

sejam   materialmente   diferentes   dos   expressos   ou   implícitos.   A   FSBR   não   assume   nenhuma   

obrigação   de   atualizar   as   declarações   prospectivas   que   reflitam   eventos   ou   circunstâncias   após   

a   data   de   criação   dessas   declarações.   

As   informações   contidas   nos   comunicados   à   imprensa   emitidos   pela   FSBR   não   devem   ser   

consideradas   precisas   ou   atuais,   exceto   na   data   na   qual   o   comunicado   foi   publicado.   A   FSBR   

não   tem   nenhuma   intenção   de   atualizar   e   especificamente   se   isenta   de   qualquer   obrigação   de   

atualizar   as   informações   nos   comunicados   à   imprensa.     

Serviços   e   conteúdo   de   terceiros   

A   FSBR   pode   fornecer   links   para   páginas   da   Web   e   conteúdo   de   terceiros,   como   um   serviço   aos   

interessados   nestas   informações.   A   FSBR   não   monitora   nem   tem   qualquer   controle   sobre   

qualquer   conteúdo   ou   sites   de   terceiros   ou   sobre   as   políticas   de   privacidade   desses   sites.   A   



FSBR   não   endossa   ou   adota   qualquer   conteúdo   de   terceiros   e   não   pode   dar   qualquer   garantia   

sobre   sua   exatidão   ou   integridade.   A   FSBR   não   representa   nem   garante   a   precisão   das   

informações   contidas   aqui   e   não   assume   nenhuma   responsabilidade   em   atualizar   ou   revisar   

qualquer   conteúdo   de   terceiros.   Os   usuários   utilizam   estes   links   e   o   conteúdo   de   terceiros   

contido   neles   sob   sua   própria   responsabilidade.   

Isenção   de   Responsabilidade   

ESTE   SITE   E   OS   MATERIAIS   NESTE   SITE   SÃO   FORNECIDOS   "NA   FORMA   EM   QUE   SE   

ENCONTRAM"   SEM   QUALQUER   TIPO   DE   GARANTIAS,   EXPRESSAS   OU   IMPLÍCITAS.   A   

FSBR   SE   ISENTA   DE   TODAS   AS   GARANTIAS,   EXPRESSAS   OU   IMPLÍCITAS,   INCLUINDO,   

SEM   LIMITAÇÃO,   GARANTIAS   IMPLÍCITAS   DE   COMERCIABILIDADE,   ADEQUAÇÃO   A   UMA   

FINALIDADE   ESPECÍFICA,   TÍTULO   E   NÃO   VIOLAÇÃO.   A   FSBR   NÃO   REPRESENTA   OU   

GARANTE   QUE   OS   MATERIAIS   NESTE   SITE   SEJAM   PRECISOS,   COMPLETOS,   

CONFIÁVEIS,   ATUAIS   OU   LIVRES   DE   ERROS.   A   FSBR   NÃO   REPRESENTA   OU   GARANTE   

QUE   ESTE   SITE   OU   SEUS   SERVIDORES   ESTEJAM   LIVRES   DE   VÍRUS   OU   DE   OUTROS   

ELEMENTOS   NOCIVOS.   A   FSBR   NÃO   REPRESENTA   OU   GARANTE   QUE   ESTE   SITE   OU   

SEUS   SERVIDORES   ESTEJAM   LIVRES   DE   VÍRUS   OU   DE   OUTROS   ELEMENTOS   NOCIVOS.   

A   FSBR   se   reserva   o   direito   de   alterar   qualquer   e   todo   conteúdo   neste   site   a   qualquer   momento,   

sem   aviso   prévio.   As   referências   a   produtos,   serviços,   processos   ou   outras   informações,   pelo   

nome   comercial,   marca   comercial,   fabricante,   fornecedor   ou   outra   designação,   não   constitui   ou   

implica   endosso,   patrocínio   ou   recomendação   por   parte   da   FSBR.   

Limites   de   Responsabilidade   

EM   HIPÓTESE   ALGUMA,   A   FSBR   OU   SEUS   ESCRITÓRIOS,   DIRETORES,   ACIONISTAS   OU   

FUNCIONÁRIOS,   SERÃO   RESPONSÁVEIS   POR   QUAISQUER   DANOS   DIRETOS,   

ESPECIAIS,   INDIRETOS   OU   CONSEQUENCIAIS   OU   DANOS   DE   QUALQUER   OUTRO   TIPO,   

INCLUINDO,   SEM   LIMITAÇÃO,   PERDA   DE   USO,   PERDA   DE   LUCROS   OU   PERDA   DE   

DADOS,   SEJA   EM   UMA   AÇÃO   POR   CONTRATO,   AGRAVO   (INCLUINDO,   MAS   NÃO   SE   

LIMITANDO   A   NEGLIGÊNCIA),   OU   OUTRA   FORMA,   DECORRENTES   OU   DE   QUALQUER   

FORMA   RELACIONADOS   COM   O   USO   DESSE   SITE   OU   OS   DEMAIS   MATERIAIS   CONTIDOS   

OU   ACESSADOS   POR   MEIO   DESTE   SITE.   

  



Cancelamento   

Não   obstante   qualquer   um   destes   termos   e   condições,   a   FSBR   se   reserva   o   direito,   sem   aviso   e   

a   seu   critério   exclusivo,   de   cancelar   sua   licença   para   uso   deste   site   e   para   bloquear   ou   evitar   

acesso   ou   uso   futuro   deste   site.   

Informações   de   Contato   

Entre   em   contato   para   consultas   em   geral,   para   tirar   dúvidas   técnicas   ou   fazer   comentários   

sobre   o   site   da   FSBR.    financeiro@fsbr.com.br     

Autonomia   das   cláusulas   
Se   qualquer   provisão   destes   termos   e   condições   for   declarada   ilegal,   nula   ou   não   executável   por   

qualquer   razão,   essa   provisão   será   desconsiderada   destes   termos   e   condições   e   não   afetará   a   

validade   e   a   exigibilidade   de   quaisquer   outras   provisões   restantes.   
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