
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO 

 

Os serviços da AGNOCAFÉ – Agência de Notícias do Café são geridos pela empresa J.R. 
MARQUES DA COSTA -ME, inscrita no CNPJ sob nº 38.993.150/0001-16, com sede na Rua Cel. 
Joaquim Piza, nº 140, 6º Andar, Centro, no município de Garça/SP, CEP 17.400-084, titular do 
website, aplicativos, conteúdos e demais ativos relacionados à plataforma. 

 

DO OBJETO 

Essa plataforma tem como finalidade o fornecimento de informações gerais e específicas sobre 
o mercado de café, cotações de preços do café, valores do café no mercado de futuros, 
publicações, artigos e notícias sobre café e seu mercado. 

A AGNOCAFÉ proporciona informação e conteúdo de alta qualidade, feito por equipe 
profissional e revisado por especialistas, com função apenas informativa. 

DA ACEITAÇÃO 

O presente termo estabelece obrigações contratadas de livre e espontânea vontade, pelo 
período contratado, entre a plataforma e as pessoas físicas ou jurídicas usuárias da plataforma. 

A aceitação do presente instrumento é imprescindível para o acesso e para a utilização de 
quaisquer serviços fornecidos pela empresa. Caso não concorde com as disposições deste 
instrumento, o usuário não deve utilizá-los. 

DO ACESSO DOS USUÁRIOS 

Serão utilizadas todas as soluções técnicas à disposição do responsável pela plataforma para 
permitir o acesso ao serviço de forma ininterrupta. No entanto, a navegação na plataforma ou 
em alguma página poderá sofrer interrupção para atualizações, modificações ou qualquer ação 
necessária ao seu bom funcionamento. 

DO CADASTRO 

O acesso pleno às funcionalidades da plataforma exigirá a realização de um cadastro em que 
deverá ser informado dados completos, recentes e válidos, sendo de sua exclusiva 
responsabilidade manter referidos dados atualizados, bem como o usuário se compromete com 
a veracidade dos dados fornecidos. 

O usuário se compromete a não informar seus dados de acesso à plataforma para terceiros, 
responsabilizando-se integralmente pelo uso que deles seja feito. 

Mediante realização do cadastro o usuário declara e garante expressamente ser plenamente 
capaz, podendo usufruir dos serviços e conteúdos fornecidos. 

O usuário deverá fornecer um endereço de e-mail válido, por meio do qual a plataforma 
realizará todas as comunicações necessárias. 

Após confirmação do cadastro, o usuário possuirá um nome de usuário (username) e uma senha, 
que asseguram o acesso individual na plataforma. Assim, compete ao usuário, exclusivamente, 
a manutenção de referida senha de maneira confidencial e segura, evitando o acesso indevido 
às informações. 

Não será permitido ceder, vender, alugar ou transferir, de qualquer forma, a conta, que é 
pessoal e intransferível. 

O usuário poderá, a qualquer tempo, requerer o cancelamento de seu cadastro junto ao site 
www.agnocafe.com.br. O seu descadastramento será realizado o mais rapidamente possível, 
desde que não sejam verificados débitos em aberto. 



DOS PREÇOS 

Os valores aplicados são aqueles que estão em vigor no momento do cadastro do usuário. 

A contratação dos serviços será renovada automaticamente pela plataforma, 
independentemente de comunicação ao usuário, mediante cobrança periódica da mesma forma 
de pagamento indicada pelo usuário quando da contratação do serviço. 

DAS RESPONSABILIDADES 

É de responsabilidade do usuário as atualizações e correções de informações cadastrais, pois é 
este quem controla as atividades acima mencionadas, defeitos ou vícios técnicos originados no 
próprio sistema do usuário, bem como pela correta utilização dos serviços oferecidos pela 
plataforma.  

É de responsabilidade da plataforma indicar as características do serviço e dos conteúdos, os 
defeitos e vícios encontrados nos serviços oferecidos desde que lhe tenha dado causa e pelo 
conteúdo ou atividades ilícitas praticadas por meio da plataforma. 

As fontes externas de informação utilizadas pela plataforma serão sempre divulgadas 
expressamente aos usuários, sendo os autores de tais informações os responsáveis por seu 
conteúdo, veracidade e acuidade. 

DOS DIREITOS AUTORAIS 

As informações, imagens, ilustrações, gráficos e textos contidos nesta plataforma constituem 
materiais protegidos por direitos autorais e de propriedade intelectual, que pertencem à 
plataforma AGNOCAFÉ ou foram outorgadas por terceiros, com a devida autorização e 
referência explícita à fonte de origem. 


