
Termo de uso do SIG-CABURÉ 

Como usar nossos serviços  

O uso do SIG Caburé deve respeitar as diretrizes do presente Termo de Uso, 
evitando usos indevidos.  

Considera-se como uso indevido, qualquer interferência nos serviços do SIG 

Caburé ou qualquer tentativa de acessá-lo por um método diferente da interface 

e das instruções de uso fornecidas. Em caso de descumprimento do Termo de 

Uso ou Política de Privacidade, ou ainda se estivermos investigando casos de 

suspeita de má conduta, podemos suspender ou deixar de fornecer nossos 

serviços.  

O uso de nossos serviços não lhe confere direitos de propriedade intelectual 

sobre qualquer conteúdo acessado, bem como o direito de usar quaisquer 

marcas ou logotipos. Também não é permitida a remoção, ocultação ou 

alteração de quaisquer avisos legais exibidos.  

O SIG Caburé também exibe conteúdos que não são de sua propriedade, sendo 

de exclusiva responsabilidade da entidade ou pessoa que os disponibiliza. 

Durante o processo, podemos revisar o conteúdo para determinar se é ilegal ou 

se infringe nossas políticas, também podemos remover ou recusar a exibição de 

conteúdo que venha violar nossas políticas ou lei.  

Em relação aos nossos serviços, podemos enviar-lhe comunicados, mensagens 

administrativas e outras informações.  

Proteção à Privacidade e aos Direitos Autorais 

A Política de Privacidade do SIG Caburé explica o modo como tratamos seus 

dados pessoais e protegemos sua privacidade. Ao utilizar nossos serviços, você 

concorda que o SIG Caburé poderá usar esses dados de acordo com nossas 

políticas de privacidade. 

Nós responderemos às notificações de alegação de violação de direitos autorais 

e encerraremos contas de infratores reincidentes de acordo com os 

procedimentos estabelecidos na Lei Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998 

de Direitos Autorais Digital.  

Forneceremos informações para ajudar os detentores de direitos autorais a 

gerenciarem sua propriedade intelectual on-line. Caso você entenda que alguém 

está violando seus direitos autorais e quiser nos notificar, você pode encontrar 

informações sobre o envio de notificações no ícone de contato no SIG Caburé. 

 

http://www.google.com/intl/pt-BR/policies/privacy/


Conteúdo dos nossos serviços 

O SIG Caburé permite que você acesse e veja uma variedade de conteúdo, 

imagens, dados geográficos, empreendimentos licenciados, unidades de 

conservação, dentre outras informações. 

Além disso, você pode optar por acessar conteúdo de terceiros disponibilizado 

através do seu módulo colaborativo. Você entende e concorda com o seguinte: 

o conteúdo relacionado é fornecido somente para fins de planejamento e 

pesquisa. É possível que as condições do tempo, obras, interdições ou outros 

eventos alterem as condições das informações disponibilizadas. Você deve usar 

o bom senso ao usar esse conteúdo.  

Seu Conteúdo em nossos Serviços 

Alguns de nossos Serviços permitem que você faça upload, submeta, armazene, 

envie ou receba conteúdo. Você mantém a propriedade de quaisquer direitos de 

propriedade intelectual que você detenha sobre aquele conteúdo. Em resumo, 

aquilo que pertence a você, permanece com você. 

Quando você faz upload, submete, armazena, envia ou recebe conteúdo de 

nossos serviços ou por meio deles, você concede ao SIG Caburé (e aqueles com 

quem trabalhamos) um direito para usar, hospedar, armazenar, reproduzir, 

modificar, criar obras derivadas (como aquelas resultantes de traduções, 

adaptações ou outras alterações que fazemos para que seu conteúdo funcione 

melhor com nossos serviços), comunicar, publicar, executar e exibir 

publicamente e distribuir tal conteúdo.  

Como modificar e cancelar nossos Serviços 

Estamos constantemente alterando e melhorando nossos serviços. Podemos 

incluir ou remover funcionalidades ou recursos e podemos também suspender 

ou encerrar um serviço por completo. 

Você pode deixar de usar nossos serviços a qualquer momento, embora 

lamentemos a sua saída. O SIG Caburé também poderá deixar de prestar os 

serviços a você ou, incluir ou criar novos limites a nossos serviços a qualquer 

momento. 

Acreditamos que você seja o proprietário dos seus dados e que é importante 

preservar seu acesso aos mesmos. Se descontinuarmos um serviço, você será 

informado com antecedência e terá a chance de retirar suas informações 

daquele serviço. 

 

 



Nossas Garantias e Isenções de Responsabilidade 

Exceto quando expressamente previsto neste Termo ou na Política de 

Privacidade, nem o SIG Caburé, nem suas afiliadas oferecem quaisquer 

garantias sobre os seus serviços. Por exemplo, não nos responsabilizamos pelos 

conteúdos nos serviços, por funcionalidades específicas dos serviços ou pela 

confiabilidade, disponibilidade ou capacidade de entender suas necessidades. 

Fornecemos serviços “na forma que estão”.   

Usos comerciais de nossos Serviços 

Se você estiver usando nossos serviços em nome de uma empresa, tal empresa 

aceita estes termos. Ela isentará de responsabilidade o SIG Caburé e suas 

afiliadas, executivos, agentes e trabalhadores de qualquer reivindicação, 

processo ou ação judicial proveniente de ou relacionado ao uso dos serviços ou 

à violação deste Termos, incluindo qualquer responsabilidade ou despesa 

resultante de reivindicações, perdas, danos, processos, julgamentos, custos de 

litígio e honorários advocatícios. 

Conduta apropriada: conformidade com a lei e com as Políticas 
do SIG Caburé 

Você concorda em se responsabilizar por sua própria conduta e por todo o 

conteúdo durante o uso dos serviços e por todas as consequências deles 

advindas. Você concorda em usar os serviços do SIG Caburé somente para fins 

apropriados e de acordo com o Termo e qualquer outra Política ou diretriz 

aplicável que o SIG Caburé possa disponibilizar. A título de exemplo, e não como 

uma limitação, você concorda que, ao usar os serviços ou o conteúdo, não irá:  

(a) difamar, ofender, importunar, perseguir, ameaçar ou de outra maneira violar 

os direitos legais (os direitos de privacidade e publicidade, por exemplo) de 

terceiros; 

 (b) fazer upload, postar, enviar por e-mail, transmitir ou divulgar qualquer 

conteúdo impróprio, difamatório, obsceno ou ilegal;  

(c) fazer upload, postar, transmitir ou disponibilizar qualquer conteúdo que 

infrinja qualquer patente, marca registrada, direito autoral, segredo comercial ou 

outro direito de propriedade de terceiros, salvo se você for o proprietário dos 

respectivos direitos ou tiver permissão do proprietário ou outra justificativa legal 

para usar o referido conteúdo; 

 (d) fazer upload, postar, enviar por e-mail, transmitir ou disponibilizar mensagens 

que promovam esquemas em pirâmide, correntes ou mensagens ou 

propagandas inoportunas;  

(e) fazer upload, postar, enviar por e-mail, transmitir ou disponibilizar qualquer 

outro conteúdo, mensagem ou comunicação proibidos pela lei aplicável, pelos 

Termos ou por qualquer Política ou diretriz aplicável dos serviços;  



(f) fazer download de qualquer arquivo postado por outra pessoa que você 

conheça ou possa conhecer e que não possa ser distribuído legalmente dessa 

maneira; 

 (g) assumir a identidade de outra pessoa ou entidade, ou falsificar ou excluir 

qualquer atribuição de autor ou designação de proprietário ou rótulo de origem 

ou fonte do Conteúdo, software ou outro material;  

(h) restringir ou impedir que outro usuário use ou aproveite serviços do SIG 

Caburé; 

 (i) usar qualquer robô, indexador, aplicativo de pesquisa/recuperação de sites 

ou outro dispositivo para recuperar ou indexar qualquer parte dos serviços do 

SIG Caburé ou do conteúdo ou coletar informações sobre os usuários para 

qualquer finalidade não autorizada; 

 (j) enviar conteúdo com informações enganosas que afirmam ou sugerem que 

tal conteúdo é patrocinado ou endossado pelo SIG Caburé;  

(k) criar contas de usuário por meios automatizados ou com intenções falsas ou 

fraudulentas;  

(l) promover ou fornecer informações instrutivas sobre atividade ilegais;  

(m) promover lesões ou danos físicos contra qualquer grupo ou indivíduo;  

 (n) transmitir vírus, worms, defeitos, cavalos de Troia ou qualquer item de 

natureza destrutiva. 

Sobre este Termo 

Podemos modificar este termo para, por exemplo, refletir alterações da Lei ou 

mudanças em nossos serviços. Publicaremos um aviso de alteração sobre os 

termos adicionais dentro do serviço aplicável. As alterações não serão aplicadas 

retroativamente e entrarão em vigor por um tempo de determinado pelo SIG 

Caburé. Entretanto, alterações a respeito de novas funcionalidades de um 

serviço ou alterações feitas por razões legais entrarão em vigor imediatamente. 

Se você não concordar com os termos alterados de um serviço, deve 

descontinuar o uso desse Serviço. 

Este Termo rege a relação entre o SIG Caburé e você. Eles não criam quaisquer 

direitos para terceiros. 

Caso você não cumpra este Termo e nós não tomemos providências imediatas, 

isso não significa que estamos renunciando a quaisquer direitos que possamos 

ter (como tomar providências futuras). 

Caso uma condição específica destes Termos não seja executável, isso não 

prejudicará quaisquer outro Termos.  

 


