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ECO GUARDA 

INFORMATIVO 
O propósito é fornecer informações dos direitos e 

restrições quando da aquisição da licença do 

game “Eco Guarda”. Ao clicar no campo " Li e 

concordo com o Contrato de Licença e Uso do 

Software Eco Guarda", na página de cadastro, o 

Usuário ou seus pais/ responsáveis, quando for o 

caso, estará(ão) manifestando ampla e definitiva 

ACEITAÇÃO com todos os termos cláusulas e 

condições do Contrato de Licença de Uso de 

Software e Regulamento do Jogo, razão pela qual 

a Orion Digital Multimídia  recomenda que, antes 

de expressar sua concordância, o Usuário, 

assistido ou representado por seus pais ou 

responsáveis, conforme o caso, faça a leitura 

atenta do referido documento, que se segue: A 

Orion Digital Multimídia  concede ao USUÁRIO o 

direito de uso de uma cópia do programa de 

computador, denominado Eco Guarda, para que 

seja instalado em 1 (um) único computador; as 

instalações em computadores adicionais terão 

que ter licença prévia e ajuste financeiro.  

Introdução 

CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE 

São partes deste Contrato de Licença de Uso do Software Eco Guarda (doravante referido como  

Contrato de Licença"):  

a. Orion Digital Multimídia Ltda ME. ("Orion Digital "), inscrita no CNPJ/MF sob no. 04.117.676/0001-

35, sediada à Rua Piaui, 09 CEP: 78055-458, Cuiabá, Mato Grosso, doravante designada simplesmente 

Orion Digital ; e, 

b. Para os efeitos do presente contrato, Usuário do Jogo ("Usuário"), é a pessoa identificada por ocasião 

do preenchimento do formulário de "COMPRA", disponível no Site WWW.ECOGUARDA.COM.BR ("Site"), 

dados esses que são pessoais e intransferíveis e se presumem verdadeiros para todos os fins e efeitos 

de direito, respondendo exclusiva e diretamente o próprio Usuário, por tal veracidade. Além disso, o 

Usuário no momento da compra recebe a “CHAVE” de liberação do game Eco Guarda, a qual é 

intransferível de cada Conta de Usuário. 

  

O USUÁRIO poderá utilizar os recursos que o game 

" Eco Guarda" oferece quanto a copiar para a área 

de transferência ou imprimir textos, desde que seja 

para uso pessoal e não comercial. Todo o conteúdo 

do game " Eco Guarda " é dotado de direitos 

autorais, sendo de propriedade da Orion Digital, 

ficando claro que qualquer cópia do " Eco Guarda " 

com finalidade comercial é punível pelas leis de 

direitos autorais em vigor. O USUÁRIO não pode 

copiar, modificar, alugar, transmitir o conteúdo do 

" Eco Guarda " por nenhum meio existente ou que 

venha a ser criado, É vedada a cópia de qualquer 

conceito do sistema, assim como a execução de 

engenharia reversa. 
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CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE 

Identificando as Partes: 



A Orion Digital Multimídia  recomenda o Usuário a informar à Orion 

Digital Multimídia  qualquer problema ocorrido com os revendedores 

autorizados e compromete-se a envidar seus melhores esforços para 

evitar quaisquer práticas lesivas de terceiros.  

O Usuário concorda que a Orion Digital Multimídia  não poderá ser 

considerada corresponsável pelos atos dos revendedores autorizados 

praticados de forma diferente à indicada pela Orion Digital Multimídia . 

Em caso de dúvida, o Usuário deverá reportar o problema à Orion 

Digital Multimídia antes de adquirir game Eco Guarda. 

Aquisição do game Eco Guarda 

Considerando o provável usuário tem imagem “foto ou vídeo” em esteja a plantar mudas 

de arvores ou demonstre cuidados com a natureza, devera este provável usuário provar e 

solicitar desconto de 50% no valor real do game Eco Guarda. Comunicando via e-mail a 

Orion Digital ou diretamente a uma de nossas revendas. 

Você também pode ser punido de descumprir o acordo de contrato aqui apresentado, da 

seguinte forma: ser penalizado a executar o plantio de 2 (duas) mudas de uma arvores 

silvestre. 

A Orion Digital Multimidia  orienta aos Usuários a consultar o Site quando  da aquisição 

para verificar se o local de aquisição é um revendedor autorizado. 

Leia com atenção: 

Guardar a natureza e a vida! 

“Para que a vida exista é 

preciso preservar qualquer 

vida.” 
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Propriedade Intelectual 

O Usuário reconhece expressamente que, o Software Eco Guarda, em conjunto com os logotipos, 

marcas, gráficos, símbolos, sinais distintivos, documentação e quaisquer outros materiais correlatos a 

esses programas de computador, constituem, conforme o caso, direitos autorais, segredos comerciais, 

e/ou direitos de propriedade da Orion Digital Multimídia  ou de seus licenciadores, sendo tais direitos 

protegidos pela legislação nacional e internacional aplicável à propriedade intelectual, aos direitos 

autorais e aos segredos de negócio e de indústria, especialmente pelo que contém as Leis números 

9.609 e Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 

Em nenhuma hipótese esses bens e direitos serão transferidos ao Usuário, seja em decorrência da 

aquisição da licença de uso inerente ao Software Eco Guarda, seja em face da sua utilização. 

A distribuição do Software Eco Guarda é exclusividade da Orion Digital Multimídia. Fica expressamente 

vedado ao Usuário e a terceiros, sob as penas da lei: publicar, distribuir, explorar, vender; locar; 

alugar; arrendar; ceder; doar; emprestar; reproduzir; adicionar; modificar; alterar; adaptar; traduzir; 

dar em garantia; permitir a penhora; oferecer em comodato; transferir; transmitir; permitir o uso 

compartilhado; disponibilizar para acesso ou utilização por terceiros seja via on-line ou de qualquer 

outra forma; fazer, dar permissão para que se faça ou contribuir para que sejam feitas decompilação, 

reengenharia, engenharia reversa, modificação das características, ampliação, alteração, mesclagem ou 

incorporação em quaisquer outros programas ou sistemas; enfim, alienar total ou parcialmente, 

provisória ou permanentemente, de forma gratuita ou onerosa, sob quaisquer modalidades, formas ou 

títulos o Software Eco Guarda. 
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O Usuário deverá interromper IMEDIATAMENTE o Jogo e consultar seu médico, caso experimentar 

sintomas tais como: crise de ausência; distorções de percepção, movimentos descontrolados de uma 

parte do corpo, medo repentino, enjoos, deturpações na audição e/ou visão ou perda da consciência 

curta e descritiva.  

No caso de tempo de permanência jogando, devera os pais ou tutor controlar horários e determinar 

intervalos de parada e descanso. 

“Situações acima devem ser monitoradas para qualquer atividade seja ela física ou mental, pois a ideia é 

de diversão e não exaustão”.   

 

Cuidados no uso: 
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No caso de qualquer disposição do presente Contrato de Licença vir a ser considerada inválida, ilegal ou 

inaplicável, a validade, legalidade e aplicabilidade das disposições restantes não serão de modo algum 

afetadas ou prejudicadas. Nessa hipótese, a disposição considerada inválida, ilegal ou inaplicável deverá 

ser substituída por outra que conduza as partes ao mesmo resultado econômico e jurídico almejado.  

Lei Aplicável e do Foro 

 

Aplica-se ao presente Contrato de Licença a Lei Brasileira e fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá, Mato 

Grosso, Brasil, ou qualquer outro para a resolução de controvérsias oriundas deste Contrato. 

 

  
 
  
 
São Paulo, 28 de maio de 2013 

 

Garantia limitada: A Orion Digital garante que o "Eco Guarda" desempenha suas funções 

substancialmente, em conformidade com o Manual do Usuário e das exigências mínimas 

(configurações de Hardware e software) de uso do game Eco Guarda por parte usuário  e descritas no 

“Site” www.ecoguarda.com.br. 

Caso seja apontado pelo usuário qualquer defeito no(s) suporte(s) informático(s) contendo o software 

de instalação e/ou na documentação a ele inerente, a Orion Digital Multimidia  substituirá a mídia e/ou 

a documentação considerada defeituosa. 

Limitação de responsabilidade: Em nenhuma hipótese, a Orion Digital ou os seus fornecedores serão 

responsáveis por quaisquer danos (incluindo lucros cessantes, interrupção de negócios, perda de 

informações e outros prejuízos pecuniários) decorrentes de uso ou da impossibilidade de usar o game 

" Eco Guarda ", ainda que a Orion Digital tenha sido alertada quanto à possibilidade destes danos. Em 

nenhuma hipótese, a responsabilidade da Orion Digital excederá ao valor total pago pelo USUÁRIO.  

O usuário concorda que a Orion Digital Multimidia  não é responsável por ameaças, conteúdo ou 

conduta difamatória, obscena, ofensiva ou ilegal de terceiros ou qualquer usuário, violação de direitos, 

incluindo direitos de propriedade intelectual. 

Vigência: Fica o USUÁRIO ciente de que as restrições deste contrato continuarão em pleno vigor, 

mesmo após o término da presente cessão de direitos. 

Rescisão: Sem prejuízo de quaisquer outros direitos, a Orion Digital poderá rescindir este contrato, 

caso o USUÁRIO não cumpra com seus termos e condições. Neste caso, o USUÁRIO deverá destruir 

todas as cópias do game "Eco Guarda" e de todos os seus componentes, em especial quando se tratar 

de contrato de locação por período determinado em acordo mutuo; a exemplo – instalado numa escola 

em varias maquinas (computador) ou em rede coorporativa. 
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Garantia e Limitações 

 

Legalidade: 

 

http://www.ecoguarda.com.br/


 
Um game para motivar a preservar! 

Outras duvidas? 

www.ecoguarda.com.br: 

E-mail 
duvidas@ecoguarda.com.br 

 


