
Termos e Condições de Uso

O Recanto da Prosa (CNPJ 19.937.852/0001-38) pertence e é operado por Aline
Caixeta Rodrigues. Estes Termos e Condições de Uso estabelecem os termos e
condições sob os quais você poderá utilizar nosso site e serviços oferecidos por nós.
Este site oferece aos visitantes o acesso gratuito à leitura de diversos textos de
caráter literário, a oferta de serviços e portfólio da administradora, a divulgação de
eventos realizados pelo Recanto da Prosa, depoimentos dos clientes, informações de
contato e comercialização de produtos editoriais. 

Ao acessar o Recanto da Prosa, utilizar nossos serviços e/ou adquirir nossos produtos,
você aprova que leu, entendeu e concorda com estes Termos e Condições de Uso. 

Não há limite mínimo de idade para acessar os conteúdos gratuitos do Recanto da
Prosa. No entanto, para solicitar a contratação de um serviço ou adquirir um produto
da Loja, você deve ter pelo menos 18 anos.

contato@recantodaprosa.com

Alguma dúvida? Entre em contato:

www.recantodaprosa.com

contato@recantodaprosa.com

@nina.caixeta

facebook.com/recantodaprosa

Termos comerciais: Serviços

Para a aquisição de serviços textuais, o cliente deverá entrar em contato com a
administradora do site pelo e-mail contato@recantodaprosa.com e solicitar maiores
informações. O contrato será estabelecido diretamente entre contratante e
contratada. 

Podemos, sem aviso prévio, alterar os serviços; deixar de fornecê-los; ou criar limites
para os serviços (permanentemente ou temporariamente) sem qualquer aviso prévio
ou obrigatoriedade de apresentar justificativa.

mailto:contato@recantodaprosa.com


Termos comerciais: Produtos

Ao comprar um item, você concorda que: (I) é responsável por ler a listagem
completa do item antes de assumir o compromisso de comprá-lo; (II) está de
acordo com as políticas de entrega, trocas, devolução e reembolso disponíveis no
rodapé do site e na página de checkout (exibida na última etapa do processamento
de dados da compra); (III) tem 18 anos ou mais e se responsabiliza legalmente por
suas transações comerciais. 

Os preços que cobramos pelos nossos produtos estão listados no site e podem ser
alterados a qualquer momento.

contato@recantodaprosa.com

Alguma dúvida? Entre em contato:

www.recantodaprosa.com

contato@recantodaprosa.com

@nina.caixeta

facebook.com/recantodaprosa

Política de devolução e reembolso dos produtos

Você poderá solicitar a troca ou a devolução e reembolso de um produto em até 7
dias após recebê-lo, desde que o produto esteja nas mesmas condições de envio e
não tenha sido utilizado. Entre em contato pelo contato@recantodaprosa.com para
que possamos organizar a troca ou devolução.

No caso de pagamento realizado via cartão de crédito, o reembolso será feito em até
7 dias após o recebimento do produto devolvido, em conta corrente com mesma
titularidade. A disponibilização do valor ocorrerá de acordo com as regras da
administradora do cartão ou banco do cliente.

Para pagamentos via boleto ou PIX, o reembolso será realizado via depósito ou
transferência bancária em até 7 dias após o recebimento do produto devolvido, em
conta corrente com mesma titularidade.



Política de entrega dos produtos

Para realizar nossas entregas, utilizamos o serviço dos Correios, de modo que o
tempo de recebimento pode variar de acordo com a região do cliente. Em geral, o
frete ocorre entre 5 e 10 dias úteis, e todos possuem código de rastreamento.
Recomendamos que verifique o status do seu pedido caso haja algum atraso
superior a 10 dias úteis ou entre em contato conosco pelo
contato@recantodaprosa.com.

O valor dos fretes varia segundo o tipo de entrega (impresso módico ou PAC), com
tarifa especial fixa para Uberlândia/MG. Reservamo-nos o direito de alterar os valores
a qualquer momento, sem aviso prévio ou necessidade de apresentar uma
justificativa.

contato@recantodaprosa.com

Alguma dúvida? Entre em contato:

www.recantodaprosa.com

contato@recantodaprosa.com

@nina.caixeta

facebook.com/recantodaprosa

Propriedade intelectual, direitos autorais e logotipos

Todos os materiais contidos no Recanto da Prosa, incluindo, sem limitação, imagens;
textos; logotipos; fotografias; áudios; vídeos; ofertas e descrições de serviços e
produtos; e todos os Direitos de Propriedade Intelectual relacionados são de
propriedade exclusiva de Aline Caixeta Rodrigues.

Isso significa que: você está autorizado a compartilhar os conteúdos deste blog,
desde que atribua os devidos créditos à autora; mas sem alterá-los de nenhuma
forma, reproduzi-los, copiá-los, publicá-los, criar trabalhos derivados ou utilizá-los
para fins comerciais.



Assinatura da Newsletter

Assinando a nossa Newsletter, você concorda em receber nossos materiais por e-
mail, sem periodicidade definida. Se a qualquer momento, você quiser não quiser
mais receber esses materiais, basta nos notificar, sem a necessidade de apresentar
justificativas. 

contato@recantodaprosa.com

Alguma dúvida? Entre em contato:

www.recantodaprosa.com

contato@recantodaprosa.com

@nina.caixeta

facebook.com/recantodaprosa

Política de Privacidade

Ao se cadastrar no Recanto da Prosa, assinar a Newsletter ou adquirir um produto na
Loja, você será solicitado(a) a fornecer os seguintes dados pessoais: nome completo,
e-mail, endereço e telefone de contato. Esses dados não serão expostos ou
compartilhados de nenhuma forma e servirão exclusivamente para estabelecer a
comunicação direta entre a administradora e os leitores/clientes do Recanto da
Prosa, além de: prestar e operar serviços; prestar assistência e suporte técnico aos
clientes; enviar informativos relacionados ao conteúdo do site; criar dados estatísticos
para análise do desempenho do Recanto da Prosa; e para cumprir quaisquer leis e
regulamentos aplicáveis.

Todos os dados coletados ficarão armazenados no banco de dados do sistema
operacional do Wix, onde o Recanto da Prosa está hospedado, que armazena todas
as informações em servidores seguros por firewall, em conformidade com os padrões
de segurança exigidos pela legislação brasileira. 



Direito de alterar e modificar os Termos e Condições de Uso

Reservamo-nos o direito de modificar estes Termos e Condições de Uso de tempos
em tempos, a nosso exclusivo critério. Portanto, você deve revisar essas páginas
periodicamente. Seu uso continuado do site ou de nossos serviços, bem como a
aquisição de nossos produtos após qualquer alteração constitui sua aceitação dos
novos Termos. Se você não concordar com algum destes Termos, suspenda o acesso
ao Recanto da Prosa.

contato@recantodaprosa.com

Alguma dúvida? Entre em contato:

www.recantodaprosa.com

contato@recantodaprosa.com

@nina.caixeta

facebook.com/recantodaprosa

Preferência de lei e resolução de disputas

Estes Termos, os direitos e recursos aqui previstos, e todas e quaisquer reclamações e
disputas relacionadas serão regidos, interpretados e aplicados em todos os aspectos
de acordo com a legislação brasileira; e você consente que elas sejam decididas
exclusivamente por um tribunal de jurisdição competente.


