
 

 

TERMOS DE USO 

 
 
No momento em que você acessar o nosso site, terá aceitado automática e integralmente 
os termos e condições estabelecidos para o seu uso. Caso não concorde com os termos e 
condições de uso do nosso site, você deve interromper imediatamente a navegação, sob 
pena de aceitar integralmente os termos e condições de uso aqui descritos. 
 
O conteúdo do site é meramente informativo, não consistindo em recomendações 
financeiras, legais, fiscais, contábeis, ou de qualquer outra natureza. 
 
Não garantimos que as funcionalidades e o conteúdo do nosso site estejam atualizados e 
disponíveis no exato momento de sua consulta ou acesso, bem como não nos 
responsabilizamos por eventuais falhas técnicas. 
  
Não nos responsabilizamos pelo seu fornecimento indevido das suas informações 
pessoais ou pelo uso indevido das funcionalidades do nosso site, sendo de sua inteira 
responsabilidade os eventuais danos causados a direitos próprios ou de terceiros. 
  
Nossos colaboradores, em nenhuma hipótese ou sob qualquer pretexto, serão 
responsáveis por quaisquer danos diretos ou indiretos, especiais, incidentais, perdas, 
despesas ou lucros cessantes, oriundos da sua conexão com o nosso site ou do seu uso 
ou sua incapacidade de uso, ou de qualquer outra parte, ou com relação a qualquer falha 
de desempenho, erro, omissão, interrupção, defeito ou demora na operação ou 
transmissão, vírus de computador ou falha da linha ou do sistema. 
  
A utilização adequada de todos os recursos da Internet, sem exceção, é de sua inteira 
responsabilidade. 
  
Não nos responsabilizamos por eventuais imprecisões ou omissões, nem por problemas 
de transmissão de dados que gerem interrupção, atraso, cessação da transmissão ou por 
outra falha não citada expressamente. 
  
Não nos responsabilizamos pelo conteúdo de outros sites, cujos endereços estejam 
disponíveis no nosso site ou até mesmo pelo conteúdo dos sites em que o endereço do 
nosso site esteja disponível. 
  
Não nos responsabilizamos por decisões tomadas com base em informações, cujo 
conhecimento tenha sido tomado, direta ou indiretamente, através do nosso site. 
  
Reservamo-nos o direito de melhorar as funcionalidades do nosso site utilizando as 
próprias informações obtidas em nosso site e também através de suas sugestões. 
 
Reservamo-nos também o direito de bloquear ou restringir o acesso a determinados 
serviços, produtos, áreas, ferramentas, funcionalidades ou conteúdos do site, sem prévio 
aviso. 
 
Todo o conteúdo do site, inclusive as ferramentas, funcionalidades, organização 
sistemática, imagens, sons ou distintivos, salvo o que for de domínio público, nos 



 

termos da legislação aplicável, é de propriedade da Órama Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários S.A. ou de terceiros que legalmente autorizaram o seu uso no site. 
 
Todos os textos, imagens, sons, distintivos e/ou aplicativos exibidos no site são 
protegidos pela lei de direito autoral em vigor, não sendo permitidas modificações, 
reproduções, armazenamentos, transmissões, cópias, distribuições e quaisquer outras 
formas de utilização para fins comerciais sem consentimento prévio e formal da Órama 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.  
 
 
 
 


