
 

 

Termos e Condições de uso - Infomativos Eletrônicos 
 

As regras descritas neste Termo de Uso determinam as políticas de utilização do 
serviço de recebimento de informativos eletrônicos veiculados pelo SESVESP de 
acordo com as cláusulas abaixo: 

 
1- As informações contidas neste Termo de Uso podem ser alteradas no todo ou 

em parte, de acordo com as boas práticas: http://antispam.br/boaspraticas, 
evitando a propagação de e-mails NÃO solicitados (spam). 

 
2- Ao enviar seu endereço de e-mail para ser cadastrado no ‘mailing’ do 

SESVESP você estará autorizando o SESVESP a enviar informativos 
eletrônicos como: Circulares, Ofícios, Campanhas de mídia e marketing, 
Boletins, etc, para seu e-mail. 
 

3- Após o envio do endereço de e-mail, o SESVESP terá um prazo de até vinte e 
quatro horas (24hrs) em dias úteis a partir do recebimento, para atualizar a 
informação. 

 
4- O SESVESP também pode enviar informativos eletrônicos, para endereços 

de e- mails institucionais e outros contatos de e-mail, obtidos legalmente 
através da internet, quando estes estão publicados em websites, redes 
sociais e outros meios de acesso público. 

 
5- O destinatário pode a qualquer momento solicitar o descadastramento da sua 

conta de e-mail, caso não queira mais receber nossos informativos eletrônicos, 
para isso mantemos em todos os informativos enviados um link especifico para 
esta finalidade, ou basta enviar uma solicitação para sesvesp@sesvesp.com.br 

 
6- Se o sistema do SESVESP detectar algum tipo de recusa no recebimento ou 

marcação dos informativos eletrônicos com SPAM o endereço  poderá ser, 
automaticamente, removido de nossa lista de e-mails, sem aviso prévio.  

 
7- Algumas empresas tem filtros AntiSpam que podem confundir os 

informativos eletrônicos do SESVESP com SPAM. Se você for utilizar e-mail 
de empresa e esta tiver uma política de AntiSpam configure de maneira a 
receber nossos informativos e evitar assim o cancelamento de sua 
solicitação. 

 
8- Para mudanças de cadastro tais como e-mail, nome de contato e etc. envie uma 

solicitação para sesvesp@sesvesp.com.br. 
 

9- Não serão aceitas quaisquer ações sob alegação de desconhecimento dos 
Termos de Uso para recebimento dos informativos eletrônicos enviados pelo 
SESVESP. 

 
10- Em alguns informativos enviados pelo SESVESP poderão conter links para página 

de parceiros com promoções de produtos e/ou eventos. O SESVESP não se 
responsabiliza pela concretização de qualquer tipo de negócio com empresas 
parceiras, ficando estas como únicas responsáveis pela entrega dos produtos e 
serviços contratados. 

 
11- O SESVESP se reserva no direito de excluir o endereço de e-mail, sem prévio 

aviso, caso haja uso indevido das informações veiculadas. 
 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos em ti@sesvesp.com.br 


