A Potássio do Brasil Ltda., sociedade empresária limitada constituída pelas leis brasileiras,
com sede em Belo Horizonte/MG, na Rua Antônio de Albuquerque, nº 156, sala 1501,
Bairro Savassi, CEP 30.112-010, inscrita no CNPJ sob o nº10.971.768/0001-66 (“Potássio
do Brasil”), é a proprietária do nome de domínio www.potassiodobrasil.com.br (“Site”) e do
conteúdo deste Site.
1. O uso público deste Site é regulado por este Termo de Uso e Privacidade (“Termo de
Uso”). Em consideração à decisão da Potássio do Brasil de tornar este Site disponível
para o seu uso, o usuário do Site aceita este Termo de Uso e compromete-se a
observá-lo integralmente a partir do momento em que acessa o Site e o seu respectivo
conteúdo. Se não houver aceitação do Termo de Uso, este Site não deverá ser
acessado ou utilizado pelo usuário.

2. A Potássio do Brasil não concede nenhuma garantia, condição, seguro ou
representação, explícita ou implícita, em relação às informações contidas no Site ou
em qualquer site ao qual esteja vinculado e tampouco faz representações ou garantias
quanto à exatidão, integralidade ou adequação para qualquer finalidade das
informações e gráficos relacionados deste Site.

3. A Potássio do Brasil não garante que este Site ou qualquer site ao qual esteja
vinculado ou qualquer servidor relevante estejam sem vírus ou outros aplicativos
prejudiciais
4. Os textos contidos no Site, produzidos por consultores, parceiros ou qualquer pessoa
relacionada à Potássio do Brasil, de exclusiva responsabilidade dos autores, não
devem ser considerados, em hipótese alguma, como opinião legal, técnica ou
econômica para nenhum assunto. As decisões tomadas pelo usuário com base nas
informações contidas neste Site são de sua exclusiva responsabilidade.
5. Todo o Site e as páginas relacionadas que incluem, sem se limitar, o conteúdo,
software, código, gráficos ou outro material contido ou distribuído eletronicamente
neste Site são de propriedade da Potássio do Brasil ou por estarem licenciados e,
portanto, são protegidos por direito autoral, marcas registradas, marcas de serviço,
patentes, leis ou direitos de propriedade, nos termos da legislação brasileira e
internacional.
a. O uso dos materiais protegidos por direito autoral; marcas registradas ou
qualquer outra propriedade intelectual sem o consentimento prévio e expresso
por escrito do proprietário é estritamente proibido e passível de sanções
cíveis, administrativas e criminais, contidas nas Leis Federais nº 9.279/1996,
9.609/1998, 9.610/1998 e demais instrumentos normativos aplicáveis.

6. É expressamente vedada a reprodução, comercialização, publicação ou distribuição, a
qualquer título ou forma, da totalidade ou de parte das informações, dos materiais,
textos, gráficos, marcas, além de outros conteúdos do Site.
7. O acesso e uso do material contido no Site deverá ser unicamente para fins pessoais
e sem nenhuma finalidade comercial, ficando expressamente proibido o
armazenamento do conteúdo do Site, em todo ou em parte.
8. O Site contém links para sites de propriedade ou controlados por terceiros que não
estão sob controle da Potássio do Brasil e esta empresa não é responsável pelos
conteúdos de nenhuma operação ligada a terceiros. Os links são fornecidos para
conveniência do usuário e não implica endosso da Potássio do Brasil em relação à
opinião e ao conteúdo de site de terceiros, nem significa que exista qualquer
associação entre a Potássio do Brasil e o terceiro proprietário do site para e os
responsáveis pela operação.
9. A Potássio do Brasil poderá, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, modificar
a configuração do Site, com a alteração dos regulamentos, do presente “Termo de
Uso e Privacidade” e dos demais textos e conteúdo do Site, sem necessidade de
qualquer prévia notificação aos usuários. O acesso ao Site após as mudanças
efetuadas significará que o usuário aceita e concorda automaticamente com as
alterações.
10. A Potássio do Brasil não será responsável, em hipótese alguma, e perante qualquer
pessoa, por qualquer tipo de perda, dano direto ou indireto, custo ou despesa
resultante de qualquer erro, omissão ou alteração das informações fornecidas no Site,
nem tampouco por quaisquer atrasos, inexatidões, erros ou interrupções ocasionados
em razão desses eventos, durante o suprimento de qualquer informação por meio das
páginas do Site.
11. Quaisquer informações encaminhadas por usuários do Site serão protegidas de
acordo com padrões de confidencialidade. Tais informações serão utilizadas apenas
para as finalidades às quais foram coletadas e não haverá divulgação a terceiros de
tais informações, ressalvadas as hipóteses legais que obriguem a Potássio do Brasil a
divulgá-las.
12. Ao enviar qualquer informação pessoal, o usuário concorda com os Termos de Uso e
Privacidade do Site.
13. É possível ter acesso a todas as informações disponíveis no Site sem a necessidade
de identificação. O Site não utiliza cookies para coletar informações pessoais ou de
navegação. Os provedores que hospedam este Site poderão, no entanto, coletar
dados genéricos e não personalizáveis para a elaboração de estatísticas.

14. O uso deste Site e os downloads dele provenientes, bem como o funcionamento dos
Termos de Uso e Privacidade devem ser regidos e interpretados de acordo com as
leis da República Federativa do Brasil, e qualquer litígio decorrente de ou em conexão
com o uso do Site está sujeito à jurisdição exclusiva da comarca de Belo
Horizonte/MG, Brasil.

