Termos e Condições de uso da plataforma e seus serviços

A plataforma Marketing Freelas é um serviço interativo oferecido em por meio de página
eletrônica na internet que oferece a possibilidade de seus usuários anunciarem seus
serviços ou contratarem serviços de terceiros de forma gratuita ou paga a partir da
negociação entre ambas as partes. O acesso ao site e a utilização dos serviços
oferecidos representa automaticamente a aceitação expressa e irrestrita dos termos de
uso abaixo descritos. Se você não concorda com os termos, por favor, não acesse nem
utilize este website.

O visitante ou usuário poderá usar este site apenas para finalidades lícitas tanto n que se
refere a divulgação de serviços como na contratação dos mesmos. Este espaço não
poderá ser utilizado para para publicar, enviar, distribuir ou divulgar conteúdos ou
informação de caráter difamatório, obsceno ou ilícito, inclusive informações de
propriedade exclusiva pertencentes a outras pessoas ou empresas, bem como marcas
registradas ou informações protegidas por direitos autorais, sem a expressa autorização
do detentor desses direitos. Ainda, o visitante não poderá usar este site para obter ou
divulgar informações pessoais, inclusive endereços na Internet, sobre os usuários do site.

O Marketing Freelas empenha-se em manter a qualidade, atualidade e autenticidade das
informações do site, mas seus criadores e colaboradores não se responsabilizam por
eventuais falhas nos serviços ou inexatidão das informações oferecidas. O usuário não
deve ter como pressuposto que tais serviços e informações são isentos de erros ou serão
adequados aos seus objetivos particulares. Os criadores e colaboradores tampouco
assumem o compromisso de atualizar as informações fornecidas por terceiros.

O acesso ao site é e a busca por serviços anunciados são gratuitos. O Marketing
Freelas poderá criar áreas de acesso exclusivo aos seus clientes ou para terceiros
especialmente autorizados caso considerar necessário, e reserva-se o direito de alterar as
condições de uso aqui descritas ou preços dos serviços e produtos oferecidos no site a
qualquer momento. Algumas disposições destes Termos também podem ser substituídas
por termos ou avisos legais expressos localizados em determinadas páginas deste site.

Os criadores e colaboradores do Marketing Freelas poderão, a seu exclusivo critério e
em qualquer tempo, modi ficar ou desativar o site, bem como limitar, cancelar ou
suspender seu uso ou o acesso dos serviços como um todo ou de qualquer usuário ou
anunciante.

Visite regularmente esta página e consulte os Termos então vigentes.

Erros e falhas

Os textos, documentos, informações, imagens e grá ficos publicados neste site por
terceiros podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográ ficos e o Marketing Freelas
não pode ser responsabilizado pelos mesmo, já que se trata de uma plataforma aberta
onde o próprio anunciante é responsável pelas informações prestadas.

Em nenhuma hipótese o Marketing Freelas e/ou seus respectivos colaboradores e
fornecedores serão responsáveis por qualquer dano direto ou indireto decorrente da
impossibilidade de uso, perda de dados ou lucros, resultante do acesso e desempenho do
site, dos serviços oferecidos ou de informações disponíveis neste site.

O acesso aos serviços, materiais, informações e facilidades contidas neste website e
anunciadas por terceiros não são garantidas pelo Marketing Freelas, sendo de total
responsabilidade dos anunciantes.

Cancelamento de Assinaturas

Alguns planos de anúncios podem ser cobrados mensalmente dos anunciantes. No caso
de assinaturas pagas, é possível solicitar o cancelamento a qualquer momento. Para isso
o anunciante deverá entrar em contato diretamente com o Marketing Freelas pelo e-mail
contato@olimpioaraujojunior.com ou pelo whatsapp 41 99914 3159, informando os
detalhes da assinatura e explicando os motivos do cancelamento.

A equipe do Marketing Freelas irá analisar o caso e responder no prazo de 48h úteis.
Solicitações de Cancelamentos devem estar dentro do prazo de 7 dias após a compra,
conforme determina o Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078/90. Isso
signi fica que se uma mensalidade já foi paga, ela só pode ser cancelada em no máximo 7
dias após o pagamento.

Limitação da responsabilidade

Os serviços oferecidos e anunciados através deste website não possuem nenhuma

garantia explícita ou implícita de comercialização ou adequação a qualquer objetivo
especí fico pelo Marketing Freelas e são de integral responsabilidade de seus
anunciantes. Em nenhum caso o Marketing Freelas ou os seus colaboradores serão
responsabilizados por quaisquer danos, incluindo lucros cessantes, interrupção de
negócio, ou perda de informação que resultem da contratação de qualquer dos serviços
anunciados.

O Marketing Freelas não garante a precisão ou integridade das informações, textos,
grá ficos, links e outros itens dos materiais, sendo de inteira responsabilidade do
contratante checar as todas as informações fornecidas pelos anunciantes. Todos os
anúncios aqui publicados são de autoria de terceiros e não traduzem, necessariamente, a
opinião do Marketing Freelas.

O Marketing Freelas tampouco é responsável pela violação de direitos autorais
decorrente de informações, documentos e materiais publicados neste website,
comprometendo-se a retirá-los do ar assim que noti ficado sobre qualquer infração.

Informações enviadas pelos usuários e anunciantes

Qualquer anúncio, material, informação, artigos ou outras comunicações que forem
transmitidas, enviadas ou publicadas neste site serão considerados informação não
con fidencial, e qualquer violação aos direitos dos seus criadores não será de
responsabilidade do Marketing Freelas, e sim exclusivamente dos responsáveis pela
publicação.

É terminantemente proibido transmitir, trocar ou publicar, através deste website, qualquer
material de cunho obsceno, difamatório ou ilegal, bem como textos ou criações de
terceiros sem a autorização do autor. O Marketing Freelas reserva-se o direito de
restringir o acesso às informações enviadas por terceiros aos seus usuários quando for
necessário.

O Marketing Freelas não é responsável pelos conteúdos ou qualquer informação
trocadas entre os usuários, sejam elas lícitas ou ilícitas, mesmo que tenham sido
originadas a partir de anúncios gerados nesse website.

O Marketing Freelas poderá, mas não é obrigado, a monitorar, revistar e restringir o
acesso a qualquer área no site onde usuários transmitem e trocam informações entre si,

incluindo, mas não limitado a, salas de chat, centro de mensagens ou outros foruns de
debates, podendo retirar do ar ou retirar o acesso a qualquer informação publicada que
quebrem as regras deste termo de serviços.

Links para sites de terceiros

Os sites apontados nos anúncios não estão sob o controle do Marketing Freelas que não
é responsável pelo conteúdo apresentado pelos mesmos. O Marketing Freelas reservase o direito de eliminar qualquer link ou direcionamento a outros sites ou serviços a
qualquer momento caso os mesmos infrinjam qualquer lei ou regras descritas no termo de
serviços.

O Marketing Freelas não endossa empresas, marcas ou produtos anunciados,
acessados ou divulgados através deste website, tampouco pelos anúncios aqui
publicados, reservando-se o direito de publicar este alerta em suas páginas eletrônicas
sempre que considerar necessário.

Direitos autorais e propriedade intelectual

Os anúncios, documentos, conteúdos e imagens, vídeos ou criações contidos neste
website pertencem aos seus criadores e respectivos colaboradores e são se sua inteira
responsabilidade, não podem ser copiados, reproduzidos, modi ficados, publicados,
atualizados, postados, transmitidos ou distribuídos de qualquer maneira sem autorização
prévia e por escrito dos mesmos.

As imagens textos e vídeos contidas neste website são aqui incorporadas apenas para
fins de visualização, e, salvo autorização expressa por escrito, não podem ser gravadas
ou baixadas via download sem autorização de seus responsáveis. A reprodução ou
armazenamento de materiais recuperados a partir deste serviço sujeitará os infratores às
penas da lei.

O nome do site (Marketing Freelas) , seu logotipo, o nome de domínio para acesso na
Internet, bem como todos os elementos característicos da tecnologia desenvolvida e aqui
apresentada, sob a forma da articulação de bases de dados, constituem marcas
registradas e propriedades intelectuais privadas e todos os direitos decorrentes de seu
registro são assegurados por lei.

Alguns direitos de uso podem ser cedidos pelo Marketing Freelas em contrato ou licença
especial, que pode ser cancelada a qualquer momento se não cumpridos os seus termos.

A marca do Marketing Freelas está devidamente registrada pelo INPI (Instituto Nacional
de Propriedade Industrial), e só pode ser usada publicamente com autorização expressa.
O uso desta marca registrada em publicidade e promoção de produtos deve ser
adequadamente informado.

Garantia de Resultado

Os produtos ou serviços vendidos através da plataforma Marketing Freelas não devem
ser interpretados como promessa ou garantia de êxito de qualquer forma. Os resultados
mencionados ou apresentados nos textos de apresentação ou em depoimentos de
clientes representam somente o potencial que pode ser obtido a partir da aplicação das
informações e métodos oferecidos. Não há qualquer garantia que haja obtenção de
resultados similares.

O nível de resultado ou sucesso obtido através dos serviços oferecidos por nossos
anunciantes dependem de diversos fatores a variáveis, como por exemplo o grau de
empenho do contratante em aplicar o que for necessário, do tempo dedicado, da forma
como é aplicada, da experiência prévia e de capacidade de cada um.

Como estes fatores diferem de pessoa para pessoa, empresa para empresa, podem
existir diferenças nos resultados obtidos, havendo inclusive casos onde os serviços
contratados não sejam utilizados pelo contratante e, portanto, não gerarem qualquer
resultado. O Marketing Freelas não garante resultados obtidos a partir dos serviços
anunciados por terceiros, assim como não se responsabiliza por qualquer prejuízo
decorrente da aplicação ou utilização do que foi contratado.

Mesmo não havendo qualquer garantia de resultado por parte do Marketing Freelas, é
possível acionar a garantia de reembolso incondicional diretamente ao prestador de
serviços se ainda estiver no prazo de 7 dias a partir da data de pagamento ou se ainda
estiver no prazo e dentro dos termos de Garantia estipulados por ambas as partes através
de contrato.

Reclamações sobre violação de direitos autorais

O Marketing Freelas respeita a propriedade intelectual de outras pessoas ou empresas e
solicitamos aos nossos membros que façam o mesmo. Toda e qualquer violação de
direitos autorais deverá ser noti ficada a Marketing Freelas e acompanhada dos
documentos e informações que con firmam a autoria. A noti ficação poderá ser enviada
pelo e-mail contato@olimpioaraujojunior.com ou via postal para o seguinte endereço: Rua
Irmã Angelica Mazzarotto, 75 - CEP 82320-210 - Curitiba - PR

Leis aplicáveis

Este site é controlado e operado pelo Marketing Freelas, nome fantasia da OAJ
Treinamento Gerencial EIRELI, a partir de seu escritório na cidade de Curitiba, estado do
Paraná, e segue todas as leis vigentes no território brasileiro. O mesmo não se
responsabiliza pelo acesso em outros territórios ou países e pelas suas respectivas
legislações. Aqueles que optarem por acessar este site, fazer anúncios ou contratar os
serviços anunciados a partir de outros territórios ou países o farão por iniciativa própria e
serão responsáveis pelo cumprimento das leis locais aplicáveis. Os materiais não deverão
ser usados ou exportados em descumprimento das leis brasileiras sobre exportação.

Qualquer pendência com relação aos materiais será dirimida pelas leis brasileiras e será
escolhido o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba no caso de
qualquer litígio.

Restrições na Utilização dos Serviços

Usuário não deve utilizar os serviços da Marketing Freelas para:

Divulgar conteúdos Sensuais ou Pornográ ficos, impróprios para menores ou que façam
alusão a atividades ilegais.

Divulgar informações ofensivas ou caluniosas a outras pessoas ou a empresas.

Realizar atividades que não estejam ligadas diretamente às atividades comerciais do
Marketing Freelas.

Divulgar conteúdos de pessoas ou Empresas que não sejam aprovados pelo Marketing
Freelas ou seus parceiros o ficiais.

Divulgar informações sobre o Marketing Freelas ou seus parceiros sem autorização
explícita ou através de autorização formal por escrito.

Divulgar informações ou realizar atividades que possam prejudicar ou colocar em risco
qualquer pessoa ou Empresa, em especial o Marketing Freelas, seus parceiros,
anunciantes ou Clientes.

Interrupção e Cancelamento dos Serviços

O Marketing Freelas poderá interromper o fornecimento de qualquer serviço deste
website a qualquer momento, mas sempre fará com prévia noti ficação, e cumprindo os
prazos oferecidos aos clientes pagantes.

O Marketing Freelas poderá cancelar o acesso de qualquer usuário a seus Sites ou a
qualquer serviço a qualquer momento sem necessidade de noti ficação prévia caso os
mesmos infrinjam qualquer lei ou regras dos termos de serviços.

O Marketing Freelas não se responsabiliza por qualquer prejuízo decorrente da utilização
dos serviços anunciados por terceiros.

Os usuários devem manter seus próprios backups, cópias de segurança, exceto quando
mencionado em contrário.

O usuário entende que é inerente às atividades online interrupções e eventuais falhas de
desempenho ou segurança. Desta forma a Marketing Freelas não poderá ser
responsabilizado por falhas decorrentes de erros técnicos, falhas de segurança ou
invasão por parte de terceiros.

Os canais do Marketing Freelas em grupos de Facebook, Whatsapp, Telegram ou
qualquer outra rede social não podem ser utilizados por usuários ou anunciantes para a
divulgação de produtos ou serviços estranhos ao interesse primordial dos grupos, sob
pena destes serem removidos sumaria e de finitivamente, por infração aos princípios de

ética, sigilo e con fidencialidade.

O acesso ao site Marketing Freelas representa a aceitação expressa e irrestrita dos
termos de uso acima descritos.

Marketing Freelas é uma plataforma da OAJ Treinamento Gerencial EIRELI
R. Irmã Angelica Mazzarotto, 75 - Casa 07
Santa Felicidade, Curitiba – PR - CEP 82320-210

