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Termos de Uso
Histórico de Revisões

Data Versão Descrição Autor

05/05/2021 1.0 Conclusão da primeira versão
dos Termos de Uso Frigorífico Silva

1. Sobre nossos Termos de Uso
Estes Termos de Uso têm como objetivo definir as regras a serem seguidas para a 
utilização do nosso Site.

Se você tiver alguma dúvida sobre este documento ou sobre o tratamento que damos 
às informações que você nos fornece, entre em contato com o nosso Encarregado ou 
DPO – Data Protection Officer através do endereço de e-mail: dpo@frigorificosilva.
com.br.

2. Controladora de dados
Quando estes Termos de Uso mencionam “Frigorífico Silva”, “Frigorífico”, “nós”, “nos” ou 
“nosso”, bem como as variações gramaticais da primeira pessoa do plural, a referência 
está sendo feita ao FRIGORÍFICO SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 88.728.027/0001-46, com sede na BR 
392, Km 08, Passo das Tropas, no Município de Santa Maria/RS, controladora dos 
dados pessoais coletados e tratados pelo Site ‘http://www.frigorificosilva.com.br/’.
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3. Aceitação dos Termos de Uso
e Política de Privacidade

Ao acessar e utilizar o nosso Site, você confirma que leu, compreendeu e concorda, de 
forma livre, inequívoca e informada, com estes Termos de Uso e com a nossa Política 
de Privacidade.

Como condição para acesso ao Site, você declara ser maior de 18 (dezoito) anos, 
estando plenamente ciente dos Termos e Políticas que regem o Site.

4. Quem somos e o que fazemos?
O Frigorífico Silva é uma empresa com ampla e reconhecida atuação nos mercados 
interno e externo de carne bovina, ao longo de cerca de cinquenta anos, sendo uma 
das poucas empresas brasileiras que exportam carne bovina para todas as partes do
mundo.

Em nosso Site disponibilizamos nossa apresentação institucional (‘nossa história’; 
‘mercados em que atuamos’; ‘responsabilidade socioambiental’); expomos nossos 
Selos de Garantia (‘programa de qualidade’; ‘controle de análise’); oferecemos acesso 
e informações sobre Compra de Gado, inclusive ao Portal do Gado, que constitui 
plataforma externa; disponibilizamos seções sobre as Marcas do Frigorífico, Receitas,
Novidades, Notícias, Dicas e Dúvidas Frequentes; apresentamos formas de contato 
para questões em geral na seção Contato; e oferecemos, na seção ‘Banco de 
Currículos’, espaço para que profissionais dedicados e talentosos interessados em 
trabalhar conosco possam cadastrar o currículo para concorrer a eventuais vagas de 
trabalho.

Todo o site foi concebido e desenvolvido em consonância com a transparência, a 
segurança e a conformidade com as regras e princípios previstos pela legislação 
brasileira, especialmente os diplomas vinculados à área digital e de proteção de dados
pessoais.
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5. Quais são suas responsabilidades 
como Usuário do Site?
Ao acessar e utilizar nosso Site:

• Você está ciente de que todas as informações e dados inseridos, produzidos e 
disponibilizados são de sua responsabilidade, bem como se compromete a não 
fornecer dados pessoais de terceiros;

• Você está ciente de que são seus encargos a contratação, custeio, manutenção 
ou provimento dos requisitos mínimos necessários de tecnologia, em especial 
de conexão de internet banda larga e capacidade de dispositivos (computadores, 
laptops, smartphones, etc), mas não limitados a esses aspectos, para o uso do Site 
e de seu ambiente;

• Você está ciente de que é responsável pela correta utilização do Site e de seus 
serviços, bem como pela manutenção do ambiente de seus computadores e demais 
dispositivos eletrônicos de acesso seguros, valendo-se de ferramentas específicas 
para tanto, tais como antivírus, firewall, entre outras, de modo a contribuir para 
a prevenção de riscos eletrônicos, bem como utilizar sistemas operacionais, 
navegadores e hardwares atualizados e eficientes para a plena utilização do Site;

• Você concorda em indenizar, defender e isentar o Frigorífico Silva, seus parceiros 
comerciais, licenciadores, funcionários, agentes e provedores de informações de 
terceiros de e contra todas as reivindicações, perdas, despesas, danos e custos 
(incluindo, entre outros, danos diretos, incidentais, consequentes, exemplares 
e indiretos), e honorários de advogados decorrentes ou resultantes da sua má 
utilização ou incapacidade de usar o Site ou conteúdo, ou de qualquer violação a 
estes Termos de uso, que provoquem os referidos danos, perdas, despesas, custos 
e verbas afins.

O Frigorífico Silva não poderá ser responsabilizado pelos seguintes fatos e
eventos:

• Instalação de códigos maliciosos (vírus, trojans, malware, worm, bot, backdoor, 
spyware, rootkit, ou de quaisquer outros que venham a ser criados) no(s) 
equipamento(s) do Usuário ou de terceiros em virtude da navegação na Internet 
pelo Usuário;

• Equipamento infectado ou invadido por atacantes;

• Equipamento avariado;
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• Proteção das informações baseadas no(s) equipamento(s) do Usuário;

• Abuso de uso de computador, notebook, smartphone ou outro equipamento pelo 
Usuário;

• Monitoramento clandestino do computador, notebook, smartphone ou outro 
equipamento pelo Usuário;

• Vulnerabilidades ou instabilidades existentes nos sistemas, redes e servidores 
utilizados pelo Usuário;

• Perímetro inseguro.

6. Direitos autorais
Desenvolvemos e somos proprietários exclusivos dos direitos autorais do Site e de 
todos os recursos, ferramentas, funcionalidades e marcas relacionadas a este, que 
está protegido pela legislação brasileira e internacional referente à propriedade 
intelectual.

Estes Termos de Uso não concedem nenhum direito de propriedade intelectual ou 
outros direitos exclusivos, incluindo programas de computador, patentes, desenhos, 
marcas, direitos autorais ou direitos sobre informações confidenciais ou segredos de
negócio, sobre ou relacionados ao Site ou nenhuma parte dele.

Os elementos e/ou ferramentas que são disponibilizados em nosso Site não podem 
ser usados, copiados, reproduzidos, distribuídos, transmitidos, difundidos, exibidos, 
vendidos, licenciados ou, de outro modo, explorados para quaisquer fins, sem o 
consentimento prévio e por escrito.

7. Links para Sites, aplicativos 
e plataformas de terceiros

Os links expostos no Site para Sites, aplicativos e plataformas de terceiros são 
fornecidos apenas para tornar mais conveniente e proveitosa a navegação dos 
Usuários da nossa página.
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A navegação e uso das funcionalidades do Site estão sujeitos à nossa Política de 
Privacidade.

8. Privacidade

Esses links não constituem ou implicam necessariamente a recomendação, patrocínio 
ou concordância do Frigorífico Silva.

Não somos responsáveis por quaisquer situações ilícitas, danos, prejuízos ou 
quaisquer intercorrências ocorridas em sites, softwares, aplicações e provedores de 
terceiros.

Se você utilizar esses links, inclusive do Portal do Gado, sairá do Site e estará sujeito 
aos Termos de Uso, à Política de Privacidade e às regras gerais desses Sites, aplicativos 
e/ou plataformas.

Se você tiver alguma dúvida sobre estes Termos de Uso ou sobre o tratamento 
que damos às informações que você nos fornece, entre em contato com o nosso 
Encarregado ou DPO – Data Protection Officer através do endereço de e-mail: dpo@
frigorificosilva.com.br.

9. Entre em contato conosco

Estes Termos de Uso substituem totalmente quaisquer acordos anteriores 
convencionados pelas partes, verbais ou escritos, sobre a matéria objeto destes.

Temos o direito de alterar o teor destes Termos de Uso a qualquer momento, conforme 
a finalidade ou necessidade, tal qual para adequação e conformidade legal de 
disposição de lei ou norma que tenha força jurídica equivalente, cabendo ao Usuário 
verificá-la sempre que efetuar o acesso no Site. O uso continuado do Site importa em
concordância com as modificações realizadas.

Qualquer concessão feita pelas partes na aplicação destes Termos de Uso se dará 
por mera liberalidade, não produzindo qualquer alteração quanto às disposições aqui 
constantes.

10. Disposições gerais
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FRIGORÍFICO SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ nº 88.728.027/0001-46

Se qualquer termo ou outra disposição destes Termos for considerada inválida, ilegal 
ou inexequível diante de qualquer norma legal ou de ordem pública, todos os demais 
termos e disposições permanecerão em pleno vigor.

Estes Termos de Uso serão regidos e interpretados segundo a legislação brasileira, 
no idioma português, sendo eleito o Foro da Comarca de domicílio do Frigorífico Silva 
para dirimir qualquer litígio ou controvérsia envolvendo o presente estes Termos de 
Uso, renunciando expressamente as partes a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja.


