
Política de 

Direitos Autorais
CURSO DE INSTA POLÍTICO



Antes de você ter acesso ao conteúdo da Estratégia Parlamentar, é 

importante que leia, entenda e aceite os Termos de Condições de Uso.

E a Política de Direitos Autorais é parte dela.

Seja bem-vindo(a)!
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Esse arquivo refere-se ao produto: CURSO DE INSTA POLÍTICO

São mais 50 videoaulas distribuídas em 05 módulos para você aprender a 

construir a sua imagem, autoridade, influência e reputação política dentro do 

Instagram. Acompanha materiais auxiliares em PDF e testes de conhecimento 

no fim de cada módulo.
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A Estratégia Parlamentar e a Gisele Meter detém exclusividade 

sob a gravação, veiculação, reprodução, disponibilização, 

comercialização, edição, tradução e negociação de todo o 

conteúdo do produto CURSO DE INSTA POLÍTICO.

Os vídeos disponibilizados só podem ser assistidos dentro da plataforma 

Hotmart, ficando proibido seu download ou reprodução de qualquer forma.

Todo material entregue é de propriedade da Estratégia Parlamentar e da 

autora Gisele Meter.

É proibido compartilhar o material adquirido, por inteiro ou partes, com 

terceiros mesmo de forma gratuita, modificar, revender, criar produtos derivados, 

distribuir, parafrasear qualquer conteúdo do material adquirido.

Ao adquirir o produto, você se compromete a usá-lo para fins pessoais de 

comunicação e marketing político.
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Os direitos sobre todo o material e conteúdo pertencem a Gisele 

Meter, idealizadora e investidora no desenvolvimento do produto.

Conforme a Lei de Direitos Autorais Brasileira (9.610/98) e a Lei 

de Propriedade Industrial Brasileira (9.279/96).

Pode caracterizar violação dos Direitos Autorais:

• Plágio parcial ou integral do conteúdo, bem como paráfrases de conceitos 

que não alterem o sentido do conteúdo.

Exemplos:

• Postar trechos do conteúdo nas suas redes sociais como se fosse de sua 

autoria;

• Copiar trechos ou todo o conteúdo para produzir outro material que será 

distribuído, comercializado, utilizado;

• Copiar e colar o conteúdo em outra plataforma de vendas.
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São todas ações sujeitas a medidas administrativas e 

judiciais através de processos cíveis e criminais.

Todo o conteúdo contido nesse pacote tem registro de direito autoral, caso tenha 

notado plágio, cópia, semelhança ou uso indevido do material e conteúdo da 

Estratégia Parlamentar, a denúncia ou aviso pode ser feito através do e-mail: 
estrategiaparlamentar@gmail.com

A Hotmart é a plataforma oficial e exclusiva para você adquirir o produto 

CURSO DE INSTA POLÍTICO.

Ao se cadastrar na plataforma Hotmart, você concorda com os Termos de 

Uso da plataforma.

Caso você não concorde com a Política de Direitos Autorais desse 

produto, não prossiga com a compra sem tirar as possíveis dúvidas com a 

Estratégia Parlamentar através do e-mail: estrategiaparlamentar@gmail.com

Última atualização: 17/06/2021@estrategiaparlamentar – Por Gisele Meter



SIGA @ESTRATEGIAPARLAMENTAR

CONTATO: estrategiaparlamentar@gmail.com
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