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TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO SITE 
  

  

Estes são os Termos e Condições para a utilização de uso do Site “UNIVERSO DESBRAVADOR”. 

O acesso a este website e a sua utilização estão sujeitos à aceitação destes Termos e Condições. 

  

Antes de navegar pelo Site, leia atentamente as informações expressas nesta página para 

assim evitar qualquer transtornos e constrangimentos futuros. 

  
1. Não me responsabilizo por possíveis danos que possam vir a ser causados em seu computador por 

uso indevido das informações aqui contidas. Alguns conteúdos deste Site são de links externos, ou 

seja, ao clicar você será redirecionado a um outro site que não o UNIVERSO DESBRAVADOR. Esses 

sites são previamente analisados antes de serem colocados aqui, mas as vezes esses links são 

corrompidos ou os proprietários os mudam e isso não é de minha responsabilidade, pois é um fato 

que não posso mudar. Se você acessou um link sobre assuntos de Desbravadores, por exemplo e a 

página caiu em outro site, favor entrar em contato e avisar-me imediatamente com a máxima 
urgência para que seja verificado e corrigido o erro do link neste Site. 

2. Não é permitido copiar qualquer informação do Site UNIVERSO DESBRAVADOR sem mencionar a 

fonte da mesma. Muitas das informações deste Site são adquiridas da internet, livros, periódicos, 

entre outros. Quando for copiar alguma notícia, informação ou qualquer outro artigo em geral, 
nunca deixe de mencionar a fonte que fica logo abaixo da informação e/ou artigo. 

3. Não é permitido qualquer tipo de comentário de baixo calão que venha a ofender pessoas nos 

murais de visita de cada site pertencente a este domínio. 

4. Não é permitida a comercialização das informações do Site UNIVERSO DESBRAVADOR. Todos os 

materiais do tipo programas, tutoriais, textos, artigos e imagens para downloads são de distribuição 
gratuita. 

5. Não é permitido o uso das fotos publicadas neste Site para fins indevidos ou até mesmo para 

comercialização sem o consentimento de seus respectivos donos. 

6. Este Portal não possui conteúdo adulto e em nenhum dos links ou sites relacionados aqui. O Site 

UNIVERSO DESBRAVADOR foi desenvolvido para todas as idades e sua utilização é livre. 

  

  

  

Atenciosamente 

  

  

  

  

Raphael A. R. Gusmão 
Proprietário e Desenvolvedor  

  
  

 

 

 

 

 

 
 


