Termos de Uso
A Genoa, desenvolveu e mantém este site (o "Site") para a sua informação,
educação e comunicação pessoal. O Site poderá, eventualmente, conter
informações relacionadas com diversos quadros clínicos de saúde animal,
eventualmente formas de tratamento, bem como informações sobre
pesquisas genéticas e soluções tecnológicas voltadas à saúde animal. Se
você se depara com um problema de saúde do seu animal, você deverá
consultar um médico veterinário. Ao acessar e usar este Site, você concorda
em aceitar, sem qualquer restrição ou especificação, os termos e condições
("Termos e Condições") aqui estabelecidos.
Leia atentamente estes Termos e Condições antes de acessar ou usar o Site.
Ao acessar ou usar o Site, você confirma que leu, entendeu e concorda em
aceitar os seguintes Termos e Condições exatamente como se você tivesse
assinado este Termo. Se você não desejar vincular-se a esses Termos e
Condições, você não deve acessar o Site.
A Genoa se reserva o direito de alterar estes Termos e Condições a qualquer
tempo e tais modificações entrarão em vigor imediatamente após sua
publicação no Site. Qualquer uso posterior do Site representará sua
aceitação dos Termos e Condições modificados.
1. Uso do Site
Você pode livremente fazer seu passeio pelo Site bem como o download do
respectivo material. O conteúdo deste Site está sujeito à proteção de
copyright. Todo e qualquer material baixado (copiado) poderá ser usado
apenas para fins não comerciais. Você não poderá distribuir, modificar,
transmitir, reutilizar, republicar ou usar qualquer material para finalidades
comerciais ou públicas, qualquer que seja o meio ou forma, sem o expresso
consentimento por escrito da Genoa. Todos os avisos de direitos autorais e
outros avisos de direitos intelectuais contidos nos materiais copiados devem
ser mantidos e preservados. Os direitos autorais de todo o conteúdo do Site
pertencem à Genoa, suas afiliadas, ou a terceiros que as autorizou quanto ao
seu uso, a menos que haja informação em contrário, e não poderão ser
usados sem autorização expressa por escrito da Genoa, ou da
correspondente afiliada (quando for o caso) ou conforme indicado nesses
Termos.
As imagens de pessoas ou lugares mostrados no Site são de propriedade da
Genoa ou são usadas pela Genoa mediante autorização. É rigorosamente
proibido o uso dessas imagens. O uso indevido das imagens poderá infringir
direitos autorais, marcas, as leis sobre privacidade e/ou publicidade, bem
como as leis e os regulamentos sobre comunicações e outros.

2. Limitações de Acesso
A menos que tenha sido expressamente autorizado pela Genoa é
expressamente proibido qualquer acesso ou tentativa de acesso a outras
áreas do sistema de computação da Genoa ou a outras informações contidas
no sistema, qualquer que seja a finalidade. Você se compromete a não usar
nenhum robot, spider, outros processos ou equipamentos automáticos ou
manuais para "retirar da tela", ou minar o monitor ou copiar páginas da Web
no Site ou o respectivo conteúdo sem a expressa permissão por escrito da
Genoa.
Você não irá enviar qualquer spam a outro usuário do Site por qualquer
motivo. Você se compromete a não usar qualquer equipamento, software ou
rotinas no intuito de interferir ou tentar interferir com o funcionamento
adequado do Site. Você concorda que não irá atuar de forma a carregar em
demasia ou de maneira desproporcional a infraestrutura da Genoa. Você não
poderá usar técnicas de framing para enquadrar qualquer marca registrada,
logotipo, nome comercial ou outra informação de propriedade da Genoa,
incluindo imagens, quadros, conteúdo, ou layout/design encontrados em
qualquer página do Site sem o expresso consentimento por escrito da
Genoa ou suas afiliadas, conforme o caso.
3. Afirmações sobre fatos futuros
Este Site pode conter afirmações sobre fatos futuros sujeitas a riscos e
incertezas, e que podem levar a resultados reais diferentes daqueles
previstos, inclusive riscos relacionados nos relatórios da Genoa,
apresentados seu conselho de administração.
4. Atualização das Informações
A Genoa envidará esforços razoáveis para incluir informações atualizadas e
exatas no Site; entretanto, visto que as informações mudam tão
rapidamente, não é possível à Genoa fornecer quaisquer garantias ou
declarações de compromisso quanto à sua precisão. A Genoa não assume
qualquer responsabilidade quanto à exatidão, omissão, erro, validade,
atualidade, utilidade ou integridade de qualquer informação constante do
site.
5. Política de Privacidade

A Genoa respeita a privacidade dos seus usuários e criou uma Política de
Privacidade que esclarece os usuários quanto aos direitos e
responsabilidades relativamente às informações pessoais divulgadas no Site.
Para conhecer a nossa Política de Privacidade, clique aqui.
6. Responsabilidade
O seu uso deste Site corre por sua conta e risco. Em nenhuma circunstância a
Genoa, suas afiliadas, ou qualquer outra parte envolvida na criação,
produção e divulgação do Site será responsável por quaisquer danos
(incluindo, entre outros, danos diretos, acidentais, consequenciais, indiretos
ou punitivos, ou danos resultantes da perda de lucros, perda de dados ou
interrupção de negócios) decorrentes do seu acesso e uso, ou incapacidade
de acesso e uso, do Site. Isto inclui danos ou vírus que possam infectar o seu
equipamento de computação.
A Genoa (e suas afiliadas) não fornece qualquer garantia de que os arquivos
disponíveis para download deste Site estarão livres de infecção por vírus,
vermes, cavalos de Tróia ou outros códigos com características de contágio
ou destruição. Sem qualquer limitação, tudo o que é apresentado no Site é
fornecido "no estado", sem garantias de qualquer espécie, sejam expressas
ou implícitas, incluindo, entre outras, garantias de comercialização,
adequação para um objetivo em particular ou para não-infração.
7. Indenização
Você concorda em indenizar, defender e manter a salvo de danos a Genoa,
suas afiliadas, seus dirigentes, diretores, funcionários, agentes, fornecedores
e terceiros de e contra todas as perdas, despesas, danos e custos, incluindo
honorários advocatícios razoáveis, resultantes de qualquer violação de sua
parte destes Termos e Condições, ou de qualquer atividade que lhe diga
respeito (incluindo conduta negligente ou incorreta) ou a qualquer outra
pessoa que acesse o Site em seu nome.
8. Confidencialidade
Conforme os termos e condições estabelecidas em nossa Política de
Privacidade, qualquer comunicação ou material que você transmitir, ou
divulgar no Site por e-mail ou de outra forma, incluindo, entre outros,
quaisquer dados, perguntas, comentários, sugestões ou material similar,
serão tratados como informações não confidenciais e livres de direitos
autorais. A Genoa poderá, através de qualquer uma de suas afiliadas, usar
tais comunicações ou material para qualquer finalidade, incluindo, entre

outras, reprodução, divulgação, transmissão, publicação, transmissão
seguida de divulgação. Além disso, a Genoa e/ou suas afiliadas poderão usar
quaisquer idéias, conceitos, know how ou técnicas contidas em qualquer
comunicação ou material que você voluntariamente enviar para o Site para
qualquer finalidade, incluindo, entre outras, desenvolvimento, fabricação e
comercialização de produtos, sem que lhe seja devido qualquer pagamento
ou indenização.
9. Diversos
Estes Termos e Condições, junto com nossa Política de Privacidade e
qualquer outro acordo que possa ser levado a efeito entre você e a Genoa
em relação a um produto ou serviço específico da Genoa, representa o
acordo inteiro entre você e ao Genoa e suas afiliadas, substituindo quaisquer
outros acordos, representações e entendimentos, seja escritos ou orais. Estes
Termos e Condições não devem ser modificados ou alterados por você sem
o consentimento prévio da Genoa ou competente(s) afiliada(s) (conforme o
caso). A Genoa poderá modificar ou alterar estes Termos e Condições e a
Política de Privacidade a qualquer momento, sem aviso prévio. Você deverá
regularmente rever os Termos e Condições para informar-se sobre quaisquer
modificações ou alterações a estes Termos e Condições, já que o uso
continuado do Site após a modificação ou alteração significa a sua
concordância e compromisso com esses Termos e Condições emendados.
Se qualquer cláusula ou disposição destes Termos e Condições for
considerada ilegal, inválida ou não exigível em virtude de leis atuais ou
futuras, então você está ciente e concorda que a cláusula ou disposição
considerada ilegal, inválida ou não exigível deverá ser eliminada sem afetar a
obrigatoriedade das demais cláusulas ou dispostos.
Estes Termos e Condições e o uso do Site e de quaisquer produtos ou
serviços fornecidos pelo Site destinam-se ao público brasileiro e serão
regidos pelas leis brasileiras. Os títulos constantes destes Termos e
Condições são usados em função de sua conveniência, e não devem
determinar o significado ou a interpretação destes Termos e Condições.

