
 

 

  

TERMO DE USO DE SITE 

 

Este documento fornece os termos de uso nos quais você pode acessar e utilizar o Site Rio Branco 

Energias. Ao acessar ou utilizar o Site, você aceita estes termos de uso. Caso você não concorde 

com os termos em questão, por gentileza, não utilize este Site. Estes termos se aplicam no limite 

máximo permitido pela lei vigente. 

Rio Branco Energias cumpre os termos de sua Política de Privacidade, disponível para análise na 

página de Política de Privacidade. 

 

I- USO DO SITE 

Você pode:  

a) navegar em qualquer página aberta no Site para sua referência pessoal; 

b) imprimir ou baixar trechos de qualquer página do site para consulta pessoal; 

c) encaminhar a outras pessoas da sua organização para acessar o material publicado no site. 

  

Você não deve: 

a) usar o Site ou qualquer material no Site para fins comerciais sem ter recebido o consentimento 

prévio por escrito da Rio Branco Energias; 

b) modificar trechos de qualquer material do Site que você tenha impresso ou baixado de acordo 

com a letra (b) acima; 

c) usar quaisquer ilustrações, fotografias, sequências de vídeo ou áudio ou quaisquer gráficos 

separadamente de qualquer texto que o acompanha; 

d) violar estes termos ou quaisquer leis ou regulamentos aplicáveis. 

 

Caso você viole esses termos, seu direito de usar o Site cessará imediatamente e você deverá, a 

nosso critério, devolver ou destruir quaisquer cópias dos materiais que você criou/modificou. 

Reservamo-nos o direito de buscar todas as medidas de reparação disponíveis na legislação 

vigente. 

 

 



 

 

  

II- ALTERAÇÕES E ACESSO AO SITE 

Você é responsável por tomar todas as providências necessárias para ter acesso ao Site. O acesso 

ao site é permitido temporariamente. Reservamo-nos o direito de suspender o acesso à totalidade 

ou parte do Site a qualquer momento sem aviso prévio ou encerrá-lo indefinidamente. Não 

seremos responsáveis se, por qualquer motivo, o Site não estiver disponível. 

Reservamo-nos o direito de fazer alterações no site e em qualquer material publicado a qualquer 

momento, sem aviso prévio. Nosso objetivo é atualizar o Site regularmente, mas não temos 

obrigação de fazê-lo. 

 

III- DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Nós somos proprietários ou licenciados de todos os direitos de propriedade intelectual no Site e 

em todo material publicado nele. Todos os direitos, títulos e/ou interesses, reconhecidos em 

qualquer país ou jurisdição no mundo, registrados ou não, sobre o Site e o material publicado nele 

são reservados. É proibido qualquer uso do Site e do material publicado no Site, a menos que 

expressamente permitido de acordo com os referidos termos. Nossa situação (e a de qualquer 

colaborador identificado) como autor do material no Site sempre deve ser reconhecida. 

 

IV- ISENÇÃO E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

O site é fornecido "como está". Não oferecemos segurança, garantia ou declaração de qualquer 

tipo quanto à validade, precisão, correção, adequação, disponibilidade ou pontualidade do Site 

ou do material exibido nele. Caso a Rio Branco Energias forneça links para sites operados por 

terceiros no Site, o mesmo se aplicará a esses sites e ao material exibido nesses sites. Todo o uso 

é feito por sua conta e risco, e pode não servir como base de responsabilidade de maneira 

nenhuma em relação a Nós. 

No limite máximo permitido por lei, a Rio Branco Energias se exime expressamente de qualquer 

responsabilidade por perdas ou danos diretos, indiretos ou consequentes, incluídos, entre outros, 

perda de lucros, perda de vendas, perda de negócios, interrupção de negócios, perda ou 

corrupção de dados ou informações, perda de oportunidade de negócios, perda de ágio e/ou  

 



 

 

  

reputação, decorrentes de ou de alguma forma relacionados ao uso, incapacidade de uso ou 

resultantes do uso do Site e de qualquer material publicado nele. 

 

V- ALTERAÇÕES 

Colocaremos um aviso separado no Site e/ou comunicaremos a você quando fizermos alterações 

fundamentais nesses termos e condições ou alterações que possam ser relevantes e impactar seus 

direitos, antes de efetuar a alteração. Caso você não concorde com as alterações, não continue 

usando este site. 

 

VI- JURISDIÇÃO E LEI APLICÁVEL 

Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil e estarão sujeitos à 

jurisdição exclusiva do tribunal do Brasil. No entanto, mantemos o direito de recorrer 

judicialmente contra você por violação dessas condições em seu país de residência ou qualquer 

outro país pertinente. 

 

III- COMO FALAR CONOSCO 

Entre em contato conosco caso tenha alguma dúvida ou comentário referente ao termo. Você 

pode entrar em contato através do e-mail privacidadededados@riobrancopetroleo.com.br ou 

através de correspondência para o seguinte endereço:  

Departamento de Privacidade de Dados 

Avenida Maranhão, nº 747, Bairro Santa Marta 

Uberaba/MG  

CEP: 38.050-470 

  


