
 
 

TERMOS DE SERVIÇOS 
 
 
PARA A UTILIZAÇAO DO WEB SITE DA NEW TECHNOLOGIES:                                  http://www.newtechnologies.com.br 

ATENÇÃO: LEIA ATENTAMENTE ESTES TERMOS ANTES DE UTILIZAR ESTE WEB SITE. A UTILIZAÇÃO DESTE 
WEB SITE SIGNIFICA QUE VOCÊ ACEITOU OS TERMOS ABAIXO. CASO NÃO ACEITE ESTES TERMOS 
("TERMOS"), NÃO UTILIZE ESTE WEB SITE.  

Utilização do Site: New Technologies Consultoria, Pesquisa e Desenvolvimento Científico. ("New Technologies") o/a 
autoriza a ver e baixar os materiais neste web site ("Site") para utilização exclusivamente pessoal, não comercial, contanto 
que você mantenha todos os avisos de direito autoral - copyright - e outros avisos referentes à propriedade intelectual 
contidos nos materiais originais ou em quaisquer cópias dos mesmos. Você não poderá modificar de forma alguma os 
materiais neste Site, nem reproduzi-los ou exibi-los em público, nem tampouco apresentar, distribuir ou utilizá-los de 
qualquer outra forma, com qualquer propósito público ou comercial. De acordo com estes Termos, fica proibida a utilização 
destes materiais em qualquer outro web site ou ambiente de computação em rede para qualquer propósito que seja. Os 
materiais neste Site estão protegidos por direitos autorais - copyright - e qualquer uso não autorizado de qualquer um dos 
materiais ou parte deles constituirá violação dos presentes Termos e das leis de proteção ao direito autoral - copyright, 
marcas registradas e outras aplicáveis. Caso você infrinja qualquer um destes Termos, sua autorização para utilização 
deste Site encerrar-se-á automaticamente e você deverá destruir imediatamente todos os materiais baixados ou impressos.  
Utilização de Software: Se você baixar software deste Site ("Software"), o uso, ou a cópia do Software estará sujeito aos 
termos de licença no Acordo sobre Licença de Software que acompanha ou é fornecido com o Software. Você não poderá 
baixar ou instalar o Software antes de ter lido e aceito os termos do Acordo sobre Licença de Software.  
Submissões do usuário: Todas as informações que não sejam identificadas como pessoais, as quais serão discutidas a 
seguir, quaisquer materiais, informações ou outras comunicações transmitidas ou enviadas a este Site, não serão 
consideradas confidenciais("Comunicações"). A New Technologies não terá nenhuma obrigação em relação às 
Comunicações. A New Technologies e seus nomeados estarão livres para copiar, divulgar, distribuir, incorporar e utilizar, e 
de qualquer outra forma, as Comunicações e todos os seus dados, imagens, sons, textos e outras informações já contidas 
lá para quaisquer e todos fins comerciais e não comerciais. É proibido enviar ou transmitir para ou a partir deste Site 
qualquer material ilegal, ameaçador, acusatório, difamatório, obsceno, pornográfico ou que viole quaisquer leis.  
Informações identificadas como pessoais: Caso você transmita ou envie informações identificadas como pessoais 
(nome, endereço, endereço de e-mail, telefone etc.) a este Site, a New Technologies utilizará, processará e protegerá esses 
dados de acordo com suas práticas de privacidade. Especificamente, a New Technologies pode armazenar suas 
informações identificadas como pessoais no formato impresso e em mídia eletrônica e nos bancos de dados da New 
Technologies que podem estar localizados em um outro país. A New Technologies não venderá, alugará ou locará suas 
informações identificadas como pessoais para terceiros. A New Technologies compartilhará essas informações somente 
com outras entidades da New Technologies ou com parceiros comerciais (como agentes, revendedores e subcontratados) 
que estejam agindo em nome da New Technologies para manter seu relacionamento de cliente com a New Technologies, a 
não ser que acordado de outra forma ou se for exigido por lei. Essas entidades e parceiros comerciais da New Technologies 
concordam em seguir as políticas de privacidade da New Technologies, no que diz respeito à utilização dessas 
informações. Para obter mais informações, consulte a Declaração de privacidade on-line da New Technologies. 
Salas de Bate-Papo: A New Technologies poderá, porém não está obrigada a fazê-lo, monitorar (i) áreas do Site onde os 
usuários transmitam ou enviam Comunicações, ou somente se comunicam entre si, incluindo, mas não se limitando, às 
salas de bate-papo, bulletin boards ou outros forums de usuários, e (ii) o conteúdo de tais Comunicações. A New 
Technologies, no entanto, não terá responsabilidade alguma com relação ao conteúdo de tais Comunicações, quer estas 
sejam ou não decorrentes das leis de copyright, libelo, privacidade, obscenidade ou outras. A New Technologies se reserva 
o direito de remover mensagens que incluam qualquer material considerado, de qualquer outra forma, abusivo, difamatório, 
obsceno, inaceitável, ou inapropriado.  
Links com outros Web Sites: Link é a indicação de outro site que se faz online, bastando para acessar tal site um duplo 
clique sobre a indicação. Os links com Web sites de terceiros são oferecidos neste Site somente como uma conveniência 
para o usuário. Caso você os utilize, sairá deste Site. A New Technologies não fez a revisão de todos esses sites de 
terceiros objeto de links neste Site e não controla, nem é responsável pelos mesmos, ou por seus conteúdos. Portanto, a 
New Technologies não endossa ou faz declarações sobre os mesmos, ou sobre quaisquer informações, software ou outros 
produtos ou materiais ali encontrados, ou sobre quaisquer resultados que possam ser obtidos de sua utilização. Se você 
decidir acessar qualquer um dos sites de terceiros com link neste Site, você o fará sob sua inteira e única responsabilidade, 
por sua conta e risco.  
Exoneração de Responsabilidade: OS MATERIAIS OFERECIDOS NESTE SITE SÃO FORNECIDOS NA SUA FORMA 
PRESENTE, SEM GARANTIAS DE QUALQUER ESPÉCIE, INCLUINDO GARANTIAS DE COMERCIALIDADE, 
ADEQUAÇÃO A DETERMINADO PROPÓSITO, OU NÃO VIOLAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. Além disto, a 
New Technologies não garante a precisão e integridade dos materiais neste Site. A qualquer momento e sem aviso prévio, 
a poderá proceder alterações aos materiais neste Site, ou aos produtos e preços nele descritos. Os materiais neste Site 
poderão estar ou tornarem-se ultrapassados, não estando a New Technologies comprometida a atualizá-los. As 
informações publicadas neste Site poderão se referir a produtos, programas- software - ou serviços que não são/estão 
disponíveis no seu país. Consulte o seu contato local da New Technologies para obter informações relativas aos produtos, 
programas -software- e serviços à sua disposição. A lei aplicável em vigor poderá não permitir a exclusão de garantias e 
responsabilidades implícitas, portanto a exclusão acima poderá não se aplicar ao seu caso.  



Limitação de Responsabilidade: EM CASO ALGUM A NEW TECHNOLOGIES, SEUS FORNECEDORES, OU 
TERCEIROS MENCIONADOS NESTE SITE SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS (INCLUINDO, SEM 
LIMITAÇÃO, AQUELES RESULTANTES DE PERDA DE LUCRO E DE LUCROS CESSANTES, DADOS PERDIDOS OU 
INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS) DECORRENTES (i) DA UTILIZAÇÃO, (ii) INABILIDADE PARA UTILIZAR, OU (iii) DOS 
RESULTADOS DA UTILIZAÇÃO DESTE SITE, DE QUAISQUER WEB SITES COM LINK NESTE SITE, OU DE 
MATERIAIS OU INFORMAÇÃO CONTIDOS EM QUALQUER UM, OU TODOS ESSES SITES, QUER TENDO COMO 
BASE A GARANTIA, CONTRATO, RESPONSABILIDADE CIVIL OU QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL, E QUER 
TENHA HAVIDO OU NÃO UM AVISO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. CASO A UTILIZAÇÃO, DOS 
MATERIAIS OU INFORMAÇÕES DESTE SITE RESULTAR NA NECESSIDADE DE SERVIÇOS, REPAROS OU 
CORREÇÃO DE SEU EQUIPAMENTO OU SEUS DADOS, VOCÊ ASSUMIRÁ TODOS OS CUSTOS PELOS MESMOS. A 
LEI VIGENTE APLICÁVEL PODERÁ NÃO PERMITIR A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR 
DANOS DIRETOS OU INDIRETOS, PORTANTO A LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO ACIMA PODERÁ NÃO SE APLICAR NO 
SEU CASO.  
Leis Aplicáveis: Este Site é administrado pela New Technologies, dos seus escritórios em Porto Alegre, Rio Grande do 
Sul, Brasil. A New Technologies não declara serem os materiais neste Site apropriados ou disponíveis para utilização fora 
do seu país de origem, e fica proibido o acesso a eles de territórios onde o seu conteúdo é considerado ilegal. Você não 
poderá usar ou exportar ou reexportar os materiais neste Site ou qualquer cópia ou adaptação dos mesmos em violação de 
qualquer lei ou regulamento aplicável, incluindo, sem limitação, as leis e regulamentos de exportação do Brasil. Se você 
decidir acessar este Site de fora do Brasil, você o fará por sua conta própria e será responsável pela obediência às 
aplicáveis leis locais em vigor. Estes Termos serão governados e interpretados de acordo com as leis do Estado do Rio 
Grande do Sul, sem dar validade a quaisquer princípios ou conflitos legais.  
Generalidades: A New Technologies poderá revisar estes Termos a qualquer momento, atualizando-o segundo sua livre 
discricionariedade. Você deverá requisitar uma cópia atual este documento periodicamente para rever os Termos em vigor, 
já que os mesmos lhe dizem respeito. Certas disposições nestes Termos poderão ser canceladas por avisos ou termos 
legais expressamente designados localizados em determinadas páginas neste Site.  
 
Revisado em Agosto de 2010  
 
Observação: Qualquer pessoa que se conecte com o web site da New Technologies deverá obedecer aos Termos contidos 
neste documento e a todas as leis em vigor. 


