Informações para detentores de direitos autorais:
Este recurso é uma coleção de descrições e links de usuários para versões
eletrônicas de livros disponíveis gratuitamente na Internet. Todas as
informações publicadas no site são coletadas de recursos públicos da
Internet disponíveis ao público e destinam-se apenas a fins
educacionais. Todas as informações que o site inclui não podem ser usadas
para nenhum outro propósito que não seja o conhecimento. Todos os
materiais apresentados são protegidos pelas leis de direitos autorais e
outras leis da Federação Brasileira e pertencem aos seus respectivos
proprietários. Qualquer uso deles por você é permitido apenas para fins
educacionais. Se você planeja usar esses materiais no futuro, deve comprálos dos detentores dos direitos autorais. Autores do site
« ArtManuais.com.br »Não nos responsabilizamos pelas possíveis
consequências do uso dos materiais do site para finalidades proibidas pela
lei internacional e pelas leis da Federação Brasileira.
Todos os materiais (recursos, informações) e produtos de software
publicados no site ArtManuais.com.br são obtidos de fontes abertas,
publicados pelos visitantes do site e utilizados para fins não comerciais. É
proibido qualquer uso comercial dos materiais do site sem a permissão por
escrito dos autores (detentores dos direitos autorais) dos materiais!
RESPONSABILIDADE POR TODAS AS CONSEQUÊNCIAS APÓS O USO DE
MATERIAIS DO SITE ARTMANUAIS É O USUÁRIO!
O administrador do site " ArtManuais.com.br " não tem nenhuma
responsabilidade:
• por qualquer dano direto ou indireto, por qualquer dano ao equipamento
ou software do usuário resultante do uso do site ArtManuais.com.br ou
dos materiais e produtos de software apresentados nele.
• pela incapacidade de usar o serviço ArtManuais.com.br por qualquer
motivo.
• pelo conteúdo dos materiais de publicidade e pelo conteúdo dos sites
anunciados.
O site " ArtManuais.com.br " não publica materiais que violem a legislação
atual da Federação Brasileira, nem materiais de conteúdo pornográfico e
nacionalista!
Se, por qualquer motivo, você não concordar com uma ou mais condições,
você tem o direito de parar imediatamente de usar o
site ArtManuais.com.br e deixá-lo. Se você tiver quaisquer perguntas
relativas a este Acordo ou o trabalho do serviço « ArtManuais.com.br »,
deve contactar o administrador do site art@artmanuais.com.br ou
escrever uma mensagem pessoal no site contatos

