
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO 
Atualizado em: 21.09.2020 

 
Esta página (e os documentos nela mencionados) traz informações sobre as condições 
para que você possa fazer uso do nosso website, seja como convidado ou como usuário 
registrado.  
 
Por favor, leia atentamente estes Termos e Condições de Uso (“Termos de Uso”) antes de 
começar a utilizar nosso website, de modo que Você possa usufruir de todas as facilidades 
disponibilizadas por meio dele.  
 
Ao fazer uso do nosso website, subentende-se que você aceita e concorda com estes 
Termos de Uso. Se você não estiver de acordo com estes Termos de Uso, por favor não 
utilize nosso website. 
 
O acesso ao nosso website é permitido em caráter temporário. Conforme abaixo 
mencionado, reservamo-nos o direito de retirar, alterar, modificar, reduzir ou ampliar o 
website, seu conteúdo, estes Termos de Uso ou quaisquer outros termos adicionais que 
sejam aplicáveis, a qualquer tempo, a nosso exclusivo critério e sem notificação prévia . Em 
caso de alteração, redução, ampliação ou modificação, a Cooperativa de Economia e 
Crédito Mútuo dos Funcionários da AstraZeneca do Brasil disponibilizará um aviso em seu 
website e os novos termos e condições de uso entrarão imediatamente em vigor .  
 
Deixe de acessar o nosso website, caso Você não concorde com os termos retirados, 
alterados, ampliados, reduzidos ou modificados. O acesso e a utilização do website após a 
publicação das alterações ou modificações representam a aceitação integral e 
incondicional aos novos termos e condições de uso.  
 
Informações sobre a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 
Funcionários da AstraZeneca do Brasil 
 
O website é operado e/ou controlado pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 
Funcionários da AstraZeneca do Brasil, instituição financeira não bancária, sociedade 
cooperativa de responsabilidade limitada, de pessoas, de natureza simples e sem fins 
lucrativos, com sede no município de Cotia, estado de São Paulo, na Rodovia Raposo 
Tavares, KM 26,9, Moinho Velho, CEP 06700-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
01.288.797/0001-37 (“COOPAZ”).  
 
Os termos “COOPAZ”, “nós”, “nosso”, “nos” são referências à COOPAZ. 
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Objetivo do Website 
 
A COOPAZ desenvolveu e mantém esse website com o objetivo de auxiliar os usuários que 
procuram informações sobre a COOPAZ, tais como conteúdos sobre o cooperativismo, 
voltados para colaboradores da AstraZeneca do Brasil Ltda. (“AstraZeneca”) e para 
cooperados, informações sobre a sociedade para fornecedores terceirizados e para que os 
cooperados tenham acesso aos seus extratos e possam simular e solicitar empréstimos.   

.  
Os serviços e informações disponibilizados permitem aos usuários acessar diversas 
funcionalidades e conteúdos, tais como, documentos, textos, arquivos, incluindo arquivos 
de áudio e vídeo, imagens, RSS Feed, tutoriais de flash e Podcasts.  
 
Conforme mencionado acima, o nosso website poderá, eventualmente, conter informações 
relacionadas ao cooperativismo. Contudo, em nenhuma hipótese o website prestará 
serviços de natureza de consultoria financeira, aconselhamento, recomendações de 
investimentos e de empréstimos ou serviços correlatos. 
 
Ressaltamos também que os conteúdos do nosso website são apresentados de forma geral 
e apenas com o intuito informativo. O nosso website e seus conteúdos não substituem 
indicação, recomendação ou aconselhamento de profissionais da área de finanças e/ou 
consultoria. Nada contido neste website destina-se a ser ou dever ser utilizado para 
recomendação financeira. 
 
Desde já esclarecemos que não podemos responder nenhum e-mail relativo a questões 
pessoais financeiras, seja sua ou de terceiros. 
 
As informações sobre produtos e/ou serviços fornecidas em nosso website respeitam 
integralmente os limites da legislação e regulamentação brasileiras acerca da publicidade 
e/ou promoção comercial de serviços financeiros. 
 
Normas e Regulamentos do Banco Central do Brasil  (“BACEN”) 
 
Todo conteúdo do nosso website foi elaborado de acordo com as normas e regulamentos 
disponibilizados pelo BACEN aplicáveis à COOPAZ. 
 
Uso das Informações Fornecidas pelo Usuário  
 
Ao utilizar nosso website, você reconhece que os dados inseridos no website ou aqueles 
coletados por meio de análise de navegação, tais como, mas não limitado ao padrão de 
navegação, de cada um e que não o torne pessoalmente identificável , são de propriedade 
exclusiva da COOPAZ e poderão ser utilizados sem qualquer restrição.  
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Você também reconhece e concorda com o fato de que, se e quando aplicável, os dados 
inseridos no website que o tornem pessoalmente identificável têm como finalidade fazer 
com que você se relacione melhor com as ferramentas e funcionalidades do website. 
Tratamos os seus dados pessoais de acordo com nossa Política de Privacidade da COOPAZ 
disponível para consulta em http://coopaz.com.br/wp-content/uploads/2020/11/131.-
Política-de-Privacidade-para-Website-21.09.pdf 
 
No caso de você enviar material para inclusão em nosso website (inclusive, entre outros, 
informações pessoais, know-how, comentários, ideias, perguntas, técnicas, resumos ou 
similares), você concorda: (i) que tal material não será considerado confidencial; (ii) que tal 
material não será considerado como exclusivo; e (iii) em nos conceder uma licença 
irrevogável, mundial, perpétua, sem pagamento de royalties e não exclusiva, para usar, 
divulgar, copiar, modificar, adaptar, apresentar em público e traduzir todo esse material, ou 
parte dele, para quaisquer fins, sem restrições.  
 
Reservamo-nos o direito, a nosso critério exclusivo, de remover ou excluir, sem aviso, 
qualquer material que você envie para inclusão em nosso website. Também temos o direito 
de divulgar sua identidade a qualquer terceiro que alegue que qualquer material publicado 
ou colocado por você em nosso website constitui violação do direito de propriedade 
intelectual ou do direito à privacidade.  
 
Uso Proibido 
 
Você pode usar o nosso website apenas de acordo com a legislação aplicável. Você não 
pode usar nosso website: 
 

• de forma que represente uma violação a leis ou regulamentos locais, nacionais 
ou internacionais aplicáveis; 
• de forma ilegal ou fraudulenta, ou com qualquer objetivo ou efeito i legal ou 
fraudulento; 
• para transmitir, ou promover, propaganda ou material promocional não 
solicitado ou não autorizado ou qualquer outra forma de solicitações semelhantes 
(spam); 
• para fazer tentativas não autorizadas de acesso a quaisquer de nossos sistemas 
ou redes de terceiros; 
• serviços interativos. 

 
Poderemos, ocasionalmente, fornecer serviços interativos em nosso website, inclusive salas 
de bate-papo ou quadros de avisos, dentre outros. No caso de qualquer serviço interativo, 
forneceremos informações claras sobre o tipo de serviço oferecido, se há um moderador e 
de que tipo (inclusive se é humano ou técnico). 

http://coopaz.com.br/wp-content/uploads/2020/11/131.-Política-de-Privacidade-para-Website-21.09.pdf
http://coopaz.com.br/wp-content/uploads/2020/11/131.-Política-de-Privacidade-para-Website-21.09.pdf
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Vamos fazer todo o possível para avaliar quaisquer possíveis riscos para usuários 
(especialmente crianças) por parte de terceiros quando do uso de qualquer serviço 
interativo oferecido em nosso website, e vamos decidir em qual caso será adequado usar 
um moderador para o respectivo serviço (inclusive que tipo de moderação será usado) 
levando em conta esses riscos.  
 
Entretanto, não temos nenhuma obrigação de supervisionar, monitorar ou moderar 
qualquer serviço interativo que fornecemos em nosso website, e nos isentamos 
expressamente de qualquer responsabilidade por qualquer prejuízo ou dano decorrente do 
uso de qualquer serviço interativo por parte de usuários que violem nossos padrões de 
conteúdo, haja ou não um moderador para o serviço. 
 
O uso de qualquer um dos nossos serviços interativos por um menor está sujeito ao 
consentimento de seus pais ou responsáveis. Alertamos aos pais que permitem a seus filhos 
usarem serviços interativos, que é importante obterem orientação quanto à sua segurança 
online, já que o moderador não é infalível. Os menores que usam um serviço interativo 
precisam conhecer os possíveis riscos a que estão sujeitos, sendo esta uma obrigação 
exclusiva dos pais ou responsáveis. 
 
Nos casos em que dispomos de um moderador para um serviço interativo, vamos fornecer 
normalmente aos usuários meios de entrar em contato com este moderador, caso surjam 
preocupações ou dificuldades. 
 
Padrões de Conteúdo 
 
Estes Padrões de Conteúdo se aplicam a qualquer e todos os materiais com os quais você 
contribui para o nosso website (contribuições), e a quaisquer serviços interativos 
relacionados. 
 
Você deve adequar-se tanto ao espírito das normas abaixo, bem como aos seus termos 
específicos. As normas são aplicáveis a cada parte de qualquer contribuição, bem como à 
sua totalidade. 
 
As contribuições devem ser precisas (quando factuais) e genuínas (quando apresentarem 
opiniões). As contribuições devem obedecer às leis aplicáveis do Brasil e as leis de qualquer 
país onde são publicadas. 
 
As contribuições não devem: 
 

• conter qualquer material difamatório; 
• conter qualquer material obsceno, ofensivo, que incite o ódio ou a revolta;  
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• promover material sobre sexo explícito; 
• promover a violência; 
• promover discriminação baseada em raça, sexo, religião, nacionalidade, 
orientação sexual, idade ou no fato de a pessoa ser portadora de necessidades 
especiais; 
• infringir qualquer direito autoral, direitos de banco de dados ou de marca 
registrada de qualquer outra pessoa; 
• enganar qualquer pessoa; 
• violar qualquer obrigação legal de terceiros, tais como uma obrigação contratual 
ou sigilo; 
• promover qualquer atividade ilegal; 
• representar ameaça, abuso ou invadir a privacidade de terceiros, ou causar 
aborrecimento, inconveniência ou ansiedade desnecessária; 
• assediar, perturbar, embaraçar, alarmar ou incomodar qualquer outra pessoa; 
• ser usada para representar qualquer pessoa, ou para deturpar sua identidade ou 
ligação com qualquer pessoa; 
• dar a impressão que emanam desta empresa, se este não for o caso; e; 
• defender, promover ou colaborar para qualquer ato ilegal, tal como (apenas a 
título de exemplo) violação de direitos autorais ou mau uso de computador.  

 
Obrigações Decorrentes da Adesão 
 
Em decorrência da sua adesão ao nosso website na qualidade de membro, você tem o 
compromisso de nos informar imediatamente sobre qualquer reclamação ou ação proposta 
contra você por qualquer uso que tenha feito neste website e, a nosso pedido, interromper 
prontamente o ato que foi objeto da ação. Você concorda em nos informar imediatamente 
qualquer alteração que afete seus dados cadastrais. É sua obrigação manter atualizados os 
seus dados de registro. 
 
Isenção de Responsabilidade 
 
Embora tenhamos tomado cuidados razoáveis ao compilar nosso website, não somos 
responsáveis por qualquer medida adotada por qualquer pessoa ou organização, em 
qualquer lugar, resultante, direta ou indiretamente, de informações contidas em nosso 
website ou acessadas por meio dele, independentemente de tal informação ter sido 
fornecida por nós ou por terceiros. 
 
Nada em nosso website deve ser interpretado como conselhos ou recomendações de nossa 
parte, e não se deve usar nosso website como base para tomar qualquer decisão ou medida. 
 
Como resultado de avanços e desenvolvimentos técnicos contínuos, as informações em 
nosso website podem não estar sempre completamente atualizadas, e, por essa razão, tais 
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informações são fornecidas “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM” e “CONFORME 
DISPONÍVEIS”. 
 
NÃO DAMOS NENHUMA GARANTIA NEM FAZEMOS QUALQUER DECLARAÇÃO OU 
PROMESSA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, SOBRE QUALQUER CONTEÚDO DESTE SITE 
(INCLUSIVE, ENTRE OUTROS, PONTUALIDADE, ATUALIZAÇÃO, PRECISÃO, INTEGRIDADE 
OU ADEQUAÇÃO PARA QUALQUER FIM ESPECÍFICO DE TAL CONTEÚDO, OU QUE OS 
RESULTADOS QUE PODEM SER OBTIDOS COM O USO DO SITE NÃO CONTERÃO ERROS 
OU SERÃO CONFIÁVEIS). 
 
Você concorda que, caso decida usar informações obtidas ou baixadas a partir deste 
website ou por meio dele, o fará por sua própria conta e risco. 
 
Não nos responsabilizamos se, por qualquer motivo, nosso website ficar indisponível a 
qualquer momento ou por qualquer período de tempo. Podemos eventualmente restringir o 
acesso de usuários registrados a algumas partes do nosso website, ou a todo o website. 
 
Se você escolher ou receber um código de identificação de usuário, senha ou qualquer 
outra informação como parte de nossos procedimentos de segurança, você deve tratar tal 
informação como confidencial, e não deverá compartilhá-la com terceiros. A COOPAZ 
reserva-se o direito de desabilitar qualquer código de identificação de usuário ou senha, 
escolhido por você ou atribuído por nós, a qualquer momento, se, em nossa opinião, você 
tiver deixado de cumprir qualquer uma das disposições destes Termos de Uso. Você se 
compromete a nos informar imediatamente sobre qualquer divulgação ou uso não 
autorizado do seu código de identificação de usuário e/ou senha tão logo tome 
conhecimento do fato. 
 
Você deverá tomar todas as providências necessárias para ter acesso ao nosso website. 
Você também é responsável por garantir que todas as pessoas que tenham acesso ao nosso 
website através de sua conexão de Internet estejam cientes destes Termos de Uso e que 
cumpram com eles. 
 
Nossa Responsabilidade 
 
Até o limite do permitido por lei, nós e terceiros ligados a nós, desde já excluímos 
expressamente: 
 

• Todas as condições, garantias e outros termos que possam de outra forma estar 
implícitos pela lei, direito consuetudinário (se e quando aplicável) ou equidade; e 
 
• Qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano direto, indireto ou 
imprevisto incorrido por qualquer usuário em conexão com nosso website ou em 



- 7/14 - 

conexão com o uso, incapacidade de usar, ou resultados do uso do nosso website, de 
quaisquer websites vinculados ao mesmo, e quaisquer materiais publicados nele, 
inclusive, entre outros, qualquer responsabilidade por: (i) perda de renda ou receita, 
(ii) perda de negócio, (iii) perda de lucros ou contratos, (iv) perda de economia 
prevista, (v) perda de dados, (vi) perda de credibilidade, (vii) perda de tempo de gestão 
ou de trabalhos, e (viii) por qualquer outra perda ou dano de qualquer tipo, 
independentemente de como tenha surgido e de ter sido causado por atos ilícitos 
(inclusive negligência), violação de contrato ou por outra forma, mesmo se previsível. 

 
Não garantimos que as funções contidas em nosso website não serão interrompidas ou 
estarão livres de erro ou falha, que os defeitos serão corrigidos, nem que este website ou o 
servidor que o disponibiliza não sejam afetados por vírus ou falhas de funcionamento, ou 
mesmo atacado ou invadido, de qualquer forma, por terceiros. 
 
A COOPAZ não é nem será responsável pela: (i) qualidade da conexão do usuário à internet 
em qualquer circunstância, (ii) disponibilidade ou não dos serviços de acesso à internet 
prestados por terceiros, (iii) impossibilidade de utilização de quaisquer informações ou 
serviços acima mencionados em razão da incompatibilidade da configuração técnica do 
aparelho ou do sistema dos usuários, (iv) desobediência de outros usuários aos termos de 
uso aqui estabelecidos, e (v) reparação de danos de qualquer natureza causados pela 
quebra de privacidade ou segurança de dados dos usuários durante a conexão à internet 
através de terceiros. 
 
Direitos de Propriedade Intelectual 
 
Os direitos de propriedade intelectual em nosso website, e no material nele publicado, 
incluindo, sem limitação, todos os documentos, arquivos, textos, imagens, RSS Feeds, 
arquivos de áudio, Podcasts, arquivos de vídeo, tutoriais de flash, imagens, dispositivos e 
código nele contidos e no layout geral, toda e qualquer alteração, desenvolvimento, 
melhoria, aprimoramento decorrente de trabalhos/pesquisas realizados pela COOPAZ, 
pertencem à COOPAZ ou seus parceiros.  
 
Esses trabalhos são protegidos por leis e tratados de direito autoral em todo o mundo. Todos 
esses direitos são reservados. 
 
Você está autorizado a fazer uma única cópia e imprimir extratos ou documentos do nosso 
website (exceto de qualquer conteúdo de propriedade de terceiro que tenha sido 
identificado como tal) para uso não comercial de sua parte, desde que tal cópia ou 
impressão mantenha todos os avisos de direitos autorais e outros avisos de direitos 
exclusivos, e qualquer aviso de isenção de responsabilidade contido neles.  
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Você não está autorizado a realizar cópia, plágio, distribuição, utilização não autorizada, 
aplicação de engenharia reversa ou qualquer conduta que viole os direitos da COOPAZ 
sobre o seu website ou quaisquer produtos ou serviços da COOPAZ.  
 
Os nomes, logos e marcas da COOPAZ ou da AstraZeneca não podem ser utilizados ou 
reproduzidos sem nosso consentimento prévio por escrito. Nossa condição (e aquela de 
quaisquer contribuintes identificados) de autores do material do nosso website deve ser 
sempre mantida. 
 
Além do que foi especificamente mencionado acima, é proibida a reprodução de parte ou 
de todo o conteúdo do nosso website em qualquer forma, inclusive enquadramento, criação 
de qualquer trabalho derivativo com base em nosso website e/ou em seu conteúdo, 
incorporação a outros websites, sistemas de recuperação eletrônica ou publicações. Você 
não pode utilizar separadamente os textos que acompanham quaisquer diagramas, 
ilustrações, fotografias, sequências de vídeo ou de áudio ou imagens. Nenhum link para 
nosso website pode ser incluído em qualquer outro website sem nosso consentimento 
prévio por escrito. 
 
Não podemos garantir que você tenha qualquer direito ao uso de conteúdo pertencente a 
terceiros que esteja disponível em nosso website, e você deverá obter permissão do terceiro 
proprietário antes de usar ou baixar tal conteúdo. O conteúdo que é protegido por direitos 
autorais e qualquer aviso de atribuição de autoria ou aviso de direito autoral que constem 
de tal conteúdo não poderão ser alterados sem que primeiro sejam obtidos os 
consentimentos apropriados. 
 
Com exceção da permissão limitada estipulada acima, nada em nosso website deve ser 
interpretado como a concessão de qualquer direito ou licença. 
 
Todos os nomes dos produtos mencionados em nosso website são marcas da COOPAZ ou 
AstraZeneca e suas Afiliadas, exceto quanto àquelas marcas que foram indicadas como 
pertencentes a outras empresas e todos os direitos estão reservados. 
 
Uso do RSS Feed da COOPAZ 
 
Se você pretende usar qualquer RSS Feed da COOPAZ no seu website e/ou como parte de 
outro RSS Feed, você precisa certificar-se de que foi fornecido um link claro e funcional na 
página que contém o RSS Feed da COOPAZ e que os visitantes do seu website ou 
assinantes de qualquer RSS Feed respectivo que incorpore o RSS Feed da COOPAZ estejam 
cientes de que o RSS Feed da COPAZ está sujeito a esta Licença de RSS Feed.  
 
Em todos os casos, você deve certificar-se de que o conteúdo do RSS Feed da COOPAZ 
seja atribuído de forma correta, deixando claro que “Este conteúdo pertence ao site da 
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COOPAZ; http://www.coopaz.com.br/” e garantindo que todas as notas com direitos autorais 
sejam mantidas na sua forma original. 
 
Ao usar o(s) RSS Feed(s) da COOPAZ e/ou o Conteúdo da COOPAZ, você garante, declara 
e assume que qualquer website no qual você exibir (ou permitir que seja exibido) qualquer 
RSS Feed da COOPAZ ou qualquer feed que você gerar (ou permitir que seja gerado) que 
incorpore qualquer RSS Feed da COOPAZ (ou parte do mesmo) não exponha o nosso nome, 
imagem e/ou reputação ao descrédito e, em particular, não contenha material que viole os 
direitos de propriedade intelectual de terceiros ou do que uma pessoa razoável possa 
considerar como violação aos nossos Padrões de Conteúdo (ver acima). 
 
Você não deve sugerir, direta ou indiretamente, que endossamos ou aprovamos qualquer 
coisa que apareça em qualquer website e/ou faça parte de qualquer RSS Feed que 
incorpore um RSS Feed da COOPAZ, inclusive (dentre outros) qualquer conteúdo seu, de 
terceiros, qualquer produto ou pessoa/indivíduo ou entidade legal. Você não pode cobrar 
(seja direta ou indiretamente) de qualquer usuário ou assinante do seu site por qualquer 
feed pelo qual você seja responsável por ter acesso a todo ou qualquer parte do RSS Feed 
da COOPAZ e/ou qualquer Conteúdo da COOPAZ. 
 
Licença de RSS Feeds 
 
Desde que você observe, o tempo todo, estes Termos de Uso, concedemos a você uma 
licença não exclusiva, revogável a qualquer tempo, em caráter pessoal, não comercial, 
mundial, não transferível, livre de direitos autorais, para usar e exibir em seu site e/ou de 
outra forma incorporar em um RSS Feed gerado por você qualquer conteúdo fornecido por 
nós (incluindo, entre outros, títulos, links ativos, identificadores de fonte, links de 
bookmarking social e outras informações, conteúdo ou materiais que você selecionar para 
receber em decorrência do seu uso do RSS Feed da COOPAZ) como resultado de sua 
inscrição em qualquer RSS Feed da COOPAZ (o “Conteúdo COOPAZ”). 
 
Esta Licença de RSS Feeds não pode ser transferida, objeto de novação, cedida e/ou 
sublicenciada para qualquer terceiro. Todos os direitos não expressamente concedidos 
nesta Licença de RSS Feeds estão plenamente reservados por nós e nossos licenciados. 
 
Nada nesta Licença de RSS Feeds concede a você qualquer direito ou licença para usar 
qualquer uma de nossas marcas comerciais no seu website ou em qualquer outro lugar. 
 
Licença de Podcast 
 
Desde que você observe, o tempo todo, estes Termos de Uso, concedemos a você uma 
licença, não exclusiva, revogável a qualquer tempo, livre de direitos autorais, em caráter 
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pessoal, não comercial, em nível mundial, não transferível, para fazer download deste site e 
usar os Podcasts da COOPAZ. 
 
Esta Licença de Podcast não pode ser transferida, objeto de novação, cedida e/ou 
sublicenciada a favor de qualquer terceiro. Todos os direitos não expressamente 
concedidos nesta Licença de Podcast estão, em sua totalidade, reservados para nós e 
nossos Licenciadores (conforme o caso). 
 
Nada nesta Licença de Podcast outorga a você qualquer direito ou licença para uso de 
qualquer uma de nossas marcas registradas. 
 
Uso de Podcast da COOPAZ 
 
O Podcast da COOPAZ destina-se apenas ao seu uso pessoal, não comercial. Você não 
pode, de forma alguma, copiar, reproduzir, republicar, postar, difundir, transmitir, 
disponibilizar para o público, vender ou de outra forma reusar ou comercializar o Podcast 
da COOPAZ. 
 
Você não pode, em nenhuma hipótese, editar, alterar, adaptar ou acrescentar algo ao 
Podcast da COOPAZ, nem associar o Podcast da COOPAZ a qualquer outro material. 
 
Você não pode baixar ou usar este arquivo para fins de promoção, propaganda, endosso ou 
que implique em qualquer conexão entre você (ou qualquer terceiro) e a nossa empresa, 
nossos agentes ou cooperados, ou quaisquer dos contribuintes para o Podcast da COOPAZ. 
 
Você não pode usar o Podcast da COOPAZ de forma a envolver depreciativamente o nome 
da nossa empresa ou de maneira a causar qualquer prejuízo ou dano à nossa empresa. 
 
Indenização 
 
Você concorda em indenizar a nossa empresa e manter-nos total e eficientemente 
indenizadas de todos os prejuízos, custos (inclusive honorários advocatícios e profissionais), 
danos, verbas pagas em acordos e outros passivos de qualquer natureza, decorrentes ou 
relacionados com uma violação de sua parte destes Termos de Uso, incluindo, mas sem se 
limitar, a Licença de RSS Feeds e da Licença de Podcast. 
 
Vírus, Invasões de Hackers e Outros Crimes 
 
Você não deve fazer mau uso de nosso website introduzindo conscientemente vírus, cavalos 
de Troia, worms, bombas lógicas ou outros materiais que sejam mal-intencionados ou 
tecnologicamente prejudiciais.  
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Você não deve tentar obter acesso não autorizado ao nosso website, ao servidor onde nosso 
website estão armazenados, ou a qualquer servidor, computador, ou banco de dados 
conectados ao nosso website. Você não deve atacar nosso website por meio de um ataque 
de negação de serviço ou ataque distribuído de negação de serviço. 
 
Caso estas disposições sejam violadas, faremos a denúncia às autoridades competentes e 
cooperando com essas autoridades, inclusive com a revelação de sua identidade. No caso 
de tal violação, o seu direito de usar nosso website cessará imediatamente. 
 
Não assumimos a responsabilidade por qualquer perda ou dano causado por danos ou 
vírus ou outro material tecnologicamente prejudicial que possa infectar seu computador 
e/ou dispositivo móvel, programas de computador, dados ou outros materiais exclusivos 
devido ao uso do nosso website ou download de qualquer material nele publicado, ou em 
qualquer website a ele vinculado.  
 
De acordo com as boas práticas de computação, aconselha-se que você faça uma 
verificação de vírus em todos os materiais e/ou conteúdo acessado e/ou carregados de 
nosso website, utilizando software antivírus comercialmente disponível e atualizado.  
 
Links para nosso Website 
 
Você não pode estabelecer um link, espelhamento ou retransmissão do nosso website ou 
de seu conteúdo, realizar citação, ou fazer o uso total ou parcial do nosso website sem 
primeiro obter nosso consentimento prévio por escrito (“Links”). Reservamo-nos o direito de 
retirar, sem aviso, as permissões concedidas relacionada aos Links. O website com o qual 
os Links são estabelecidos deverá cumprir com estes Termos de Uso em todos os aspectos. 
 
Após obtido o consentimento da COOPAZ para uso desses Links, estes devem ser 
apresentados de forma justa e legal e que não cause danos à nossa reputação ou resulte 
em benefícios indevidos a seu favor. Você não deve estabelecer um Link de forma a sugerir 
qualquer tipo de associação, aprovação ou endosso da nossa parte quando isso não existir. 
Você não deve estabelecer um Link para qualquer website que não pertença a você. 
 
Caso você esteja interessado em conectar o seu website ao nosso, por favor, entre em 
contato conosco no endereço eletrônico: [coopaz@astrazeneca.com].  
 
Websites, Links e Conteúdo de Terceiros 
 
Nosso website pode conter conteúdos pertencentes a terceiros (ex.: artigos, bibliotecas de 
imagens, feeds de dados ou resumos) e podem também incluir links de hipertextos (ex.: 
links de publicações médicas, órgãos públicos de saúde e de sociedades médicas) para 
websites operados e controlados por terceiros.  
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Fornecemos o conteúdo e links de terceiros como cortesia aos nossos usuários, e como nós 
não temos controle sobre qualquer website ou conteúdo pertencentes aos terceiros 
mencionados, acessados ou disponibilizados em nosso website, não endossamos, 
patrocinamos, recomendamos ou de outra forma aceitamos qualquer responsabilidade, 
direta ou indireta, por tais websites ou conteúdo de terceiros ou pela disponibilidade de tais 
websites. 
 
Em especial, não aceitamos qualquer responsabilidade decorrente de qualquer alegação 
de que o conteúdo pertencente a terceiros (independentemente de ser publicado em nosso 
website ou em qualquer outro website) infringe os direitos de propriedade intelectual de 
qualquer pessoa, ou qualquer responsabilidade decorrente de qualquer informação ou 
opinião contida em tal website ou conteúdo de terceiros. 
 
Você reconhece expressamente e concorda que é exclusivamente responsável por acessos 
e visitas a outros websites.  
 
Alterações ao nosso Website 
 
Reservamo-nos o direito de alterar e/ou modificar qualquer parte do nosso website ou deste 
Termo de Uso a qualquer tempo sem aviso. Quaisquer alterações e/ou modificações a este 
Termo de Uso entrarão em vigor imediatamente. Em caso de alteração ou modificação, a 
COOPAZ disponibilizará um aviso em seu website e os novos termos e condições de uso.  
 
Independentemente do mencionado acima, não seremos obrigados a manter nosso 
website atualizado. Se surgir a necessidade, podemos suspender o acesso ao website, ou 
desativá-lo definitivamente. 
 
Suspensão de Acesso e Encerramento do nosso Website 
 
A disponibilização do nosso website tem duração indeterminada e a COOPAZ reserva-se ao 
direito de terminar, suspender ou interromper unilateralmente e a qualquer momento, sem 
necessidade de aviso prévio ou posterior, a disponibilização do nosso website, ou sua inteira 
transformação e modificação.  
 
Caso você venha a violar qualquer das disposições destes Termos de Uso, da nossa Política 
de Privacidade ou da Política de Cookies, podemos, a nosso exclusivo critério, tomar as 
medidas que considerarmos adequadas, incluindo, entre outras, todas ou algumas das 
seguintes medidas: 
 

• retirada imediata, temporária ou permanente, dos seus direitos de uso do nosso 
website; 
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• remoção imediata, temporária ou permanente, de qualquer publicação ou 
material inserido por você em nosso website; 
• enviar-lhe uma advertência; 
• tomar medidas legais contra você com vistas ao reembolso de todos os custos 
sob a forma de indenização (inclusive, entre outros, despesas administrativas e legais 
razoáveis) resultantes da violação; 
• outras iniciativas legais contra você; 
• divulgação de tais informações para as autoridades policiais, nos casos em que 
concluirmos que isto é necessário. 

 
Excluímos qualquer responsabilidade da COOPAZ por medidas tomadas em resposta a 
violações destes Termos de Uso. 
 
Lei Aplicável e Foro Competente 
 
O nosso website e seus conteúdos foram elaborados e serão regidos de acordo com as leis 
e regulamentos da República Federativa do Brasil. A COOPAZ e o usuário elegem o Foro da 
Comarca de São Paulo, estado de São Paulo, para dirimir qualquer questão ou controvérsia 
oriunda ou resultante do uso do website, independentemente da localização geográfica do 
usuário, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou 
venha a ser. 
 
Embora as informações contidas em nosso website sejam acessíveis por qualquer 
dispositivo conectado à Internet, independentemente de sua localização geográfica, as 
informações aqui presentes destinam-se a uso em obediência à legislação e exigências 
regulatórias em vigor no Brasil. Ressaltamos que outros países podem ter leis, exigências 
regulatórias e práticas societárias que diferem das do Brasil. 
 
Nós nos reservamos o direito de limitar o fornecimento de seus produtos ou serviços a 
qualquer pessoa, região geográfica ou jurisdição e/ou a limitar as quantidades ou quaisquer 
produtos ou serviços que fornecemos. 
 
Qualquer oferta para qualquer produto ou serviço feita em nosso website será considerada 
como inválida nos locais onde for legalmente proibida. 
 
Consulte também:  
 
As nossas Políticas de Privacidade da COOPAZ disponíveis para acesso em 
http://coopaz.com.br/wp-content/uploads/2020/11/131.-Política-de-Privacidade-para-
Website-21.09.pdfe Política de Cookies da COOPAZ disponíveis para acesso em 
http://coopaz.com.br/wp-content/uploads/2020/11/133.-Política-de-Cookies-de-Website-
21.09.pdf que são parte integrantes destes Termos de Uso.  

http://coopaz.com.br/wp-content/uploads/2020/11/131.-Política-de-Privacidade-para-Website-21.09.pdf
http://coopaz.com.br/wp-content/uploads/2020/11/131.-Política-de-Privacidade-para-Website-21.09.pdf
http://coopaz.com.br/wp-content/uploads/2020/11/133.-Política-de-Cookies-de-Website-21.09.pdf
http://coopaz.com.br/wp-content/uploads/2020/11/133.-Política-de-Cookies-de-Website-21.09.pdf
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Como Entrar em Contato Conosco? 
Você pode entrar em contato conosco por meio da 
seção [https://coopaz.com.br/contato/ 
 
 
 

https://coopaz.com.br/contato/

