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1. Bem-vindo ao site https://rme.net.br/ ("Site") da Rede Mulher Empreendedora. Estes 

Termos e Condições de Uso (“Termos”) estabelecem as regras aplicáveis à utilização do 

Site. Ao clicar em ACEITAR, você manifesta sua aceitação às condições destes Termos. 

2. Você garante a autenticidade de todos os dados que informar através do preenchimento 

dos formulários disponibilizados no Site e você deverá manter qualquer informação 

fornecida à Rede Mulher Empreendedora permanentemente atualizada de forma a sempre 

refletir seus dados reais. 

3. A Rede Mulher Empreendedora poderá averiguar as informações prestadas por você, 

caso detecte qualquer irregularidade e poderá suspender o seu acesso até que tal 

irregularidade seja corrigida e/ou expedir aviso de suspensão de acesso. 

4. Você se compromete a utilizar o Site de boa-fé e em conformidade com todos os 

preceitos legais, regulamentares e contratuais porventura aplicáveis, bem como com a 

ordem pública, a moral e os bons costumes e as normas de conduta geralmente aceitas. 

Você não poderá utilizar o Site de qualquer maneira que possa prejudicar o seu 

funcionamento, inclusive, mas não limitado a tentativas de introdução de código 

malicioso, ataques de negação de serviço, ou abuso de qualquer defeito ou erro no Site.  

5. Todas as marcas, nomes comerciais e sinais distintivos de qualquer espécie presentes 

no Site, incluindo sua marca e designação da Rede Mulher Empreendedora, são 

pertencentes a seus respectivos titulares de direito. Para a utilização de quaisquer destas 

marcas, nomes e sinais, é necessário a obtenção da respectiva autorização dos seus 

titulares. 

6. A Rede Mulher Empreendedora se reserva o direito de aperfeiçoar, corrigir e atualizar 

as informações prestadas no Site a qualquer momento. A Rede Mulher Empreendedora 

se isenta, na maior extensão permitida pela legislação aplicável, por quaisquer danos 

resultantes do uso do site, falha de equipamento, conexão, transmissão de dados, erros, 

interrupções, demora em sua operação, vírus de computadores, falhas no sistema de 

telecomunicações ou no provedor de conexão, bem como eventual incompatibilidade 

entre o Site e seus arquivos ou seu browser. 

7. Os presentes Termos têm vigência por prazo indeterminado, tendo seu início a partir 

da data da de sua publicação no Site. A Rede Mulher Empreendedora poderá atualizar 

estes Termos a qualquer momento. Quando isso ocorrer, incluiremos um aviso no topo 

desta página e, se as alterações forem substanciais, na página inicial do Site.  

9. Estes Termos não são aplicáveis a quaisquer terceiros, inclusive mídias sociais como 

Facebook, Instagram e YouTube, ainda que você utilize tais mídias para se conectar com 

a Rede Mulher Empreendedora. Você deve sempre se atentar aos termos e políticas 

aplicáveis a quaisquer sites ou plataformas de terceiros que venha a visitar. 


