TERMOS DE USO
1.

Os Termos de Uso a seguir estipulados se aplica aos domínios descritos abaixo e, ainda, a qualquer

outra página e plataforma que venha a ser desenvolvida pelo IEMA, independentemente de sua transcrição
neste documento:
http://energiaeambiente.org.br/;
http://qualidadedoar.org.br/
http://usinas.energiaeambiente.org.br/;
http://emissoes.energiaeambiente.org.br/
2.

O conteúdo das páginas e plataformas acima pertencem ao Instituto de Energia e Meio Ambiente

(IEMA), pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n. 08.184.933/0001-98,
com sede na Rua Artur de Azevedo, nº 1212, 9º andar, sala 91, Pinheiros, CEP 05404-003, São Paulo/SP.
3.

As páginas e plataformas do IEMA disponibilizam documentos, pesquisas, vídeos, notícias, boletins e

outras formas de comunicação que podem auxiliar entes públicos, agentes do mercado e da sociedade civil à
tomada de decisões mais adequadas do ponto de vista socioambiental. O IEMA poderá realizar alterações no
conteúdo das páginas e das plataformas, a qualquer tempo, sem prévio aviso.
4.

O IEMA não pode ser responsabilizado por quaisquer erros ou imprecisões no conteúdo

disponibilizado pelas páginas e plataformas. Caso o usuário ou usuária identifique alguma informação que
possa ser enquadrada como erro ou imprecisão, poderá reportá-la pelos canais de contato institucional do
IEMA.
5.

O usuário ou usuária está autorizado a realizar download e a compartilhar textos e outras formas de

arquivos disponíveis nas páginas e plataformas do IEMA. A autorização não acarreta cessão ao usuário ou
usuária de licenças ou direitos sobre quaisquer direitos autoriais, pertencentes ao IEMA ou a terceiros.
6.

Ao utilizar as páginas e plataformas do IEMA, o usuário ou usuária se compromete a respeitar as leis

brasileiras e os mais elevados padrões éticos. Em qualquer circunstância, o usuário ou usuária é o único
responsável pelo uso que fizer das páginas e plataformas do IEMA. As páginas e plataformas do IEMA não
admitem o uso e/ou cadastro de crianças e adolescentes sem o consentimento de seus pais ou responsáveis
legais.
7.

O IEMA poderá, a qualquer momento, alterar estes Termos de Uso, atualizando o seu conteúdo.

8.

As eventuais controvérsias decorrentes da aplicação destes Termos de Uso serão resolvidas,

preferencialmente, por solução consensual e, não sendo possível, ficará eleito o Foro Central da Comarca de
São Paulo para dirimir os litígios.
.x.x.x.x.x.x.x.
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