
Termos e 

Condições de Uso
E-BOOK INSTAGRAM & ESTRATÉGIA 

PARA PERFIS POLÍTICOS



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

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

Aqui você entenderá as regras de uso do conteúdo que você adquiriu, os seus

deveres e direitos como aluno, usuário e/ou visitante da EP e quais são os

nossos direitos e deveres como produtores e autores dos materiais.

Seja bem-vindo(a)!
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Esse arquivo refere-se ao produto: E-BOOK INSTAGRAM & 

ESTRATÉGIA PARA PERFIS POLÍTICOS

Esse e-book é um Guia com 100 páginas para você desenvolver, com mais 

segurança, as melhores estratégias para Perfis Políticos no Instagram. São mais 

de 100 perguntas e respostas sobre Estratégia, Planejamento, Alcance e 

Engajamento direcionadas para perfis políticos.
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Sobre os bônus:

O produto E-BOOK INSTAGRAM & ESTRATÉGIA PARA PERFIS POLÍTICOS

possui dois bonus já contabilizados nas 100 páginas de conteúdo:

1. Calendário desafio de 30 dias

Um calendário (com 30 ideias de conteúdo para Feed e 30 ideias de conteúdo 

para stories) para você deixar o seu campo de batalha no Instagram preparado.

2. Checklist

Checklist de tudo o que você precisa lembrar quando fizer uma publicação no 

Feed, Stories ou quando você quiser conquistar o território do WhatsApp para 

envio de mensagens políticas.
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O produto não inclui: qualquer atendimento pessoal para aplicação do 

conteúdo, avaliação de perfil ou de redes sociais, reuniões individuais, mentoria 

ou qualquer outro material além do adquirido e divulgado na página de vendas.

A aceitação desse Termos e Condições de Uso ocorre no ato de compra do 

Produto E-BOOK INSTAGRAM & ESTRATÉGIA PARA PERFIS POLÍTICOS 

através da plataforma Hotmart.

A Estratégia Parlamentar garante a disponibilização do Termos e 

Condições de Uso dentro da plataforma Hotmart, e na página de vendas do 

produto.

Caso você não concorde com os Termos e Condições de Uso desse 

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

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

Em caso de atualização nos Termos e Condições de Uso, todos serão 

avisados pelo e-mail cadastrado na plataforma Hotmart.
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O acesso ao produto, após a aquisição e confirmação de pagamento, se dá 

através da plataforma Hotmart.
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ATENÇÃO AOS DADOS DE CADASTRAMENTO!

É responsabilidade do comprador informar corretamente os dados 

cadastrais, como e-mail, telefone e endereço completo, e mantê-los 

atualizados na plataforma para evitar problemas de acesso e não recebimento 

de informações.

Também é de responsabilidade do comprador a verificação da caixa de 

entrada do e-mail cadastrado para qualquer aviso, informação ou 

comunicação sobre o produto adquirido.
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É proibido:

• Compartilhar o conteúdo adquirido, por 

inteiro ou partes, com terceiros, mesmo 

de forma gratuita; 

• Promover anúncios de produtos, 

pessoas, cursos ou qualquer outro 

produto e serviço de terceiros dentro da 

área de convivência virtual da Hotmart

sem a autorização por escrito da Gisele 

Meter;

• Modificar, revender, criar produtos 

derivados, distribuir, parafrasear 

qualquer conteúdo do produto adquirido 

de propriedade intelectual da autora e 

respeitando a Política de Direitos 

Autorais.

É direito e dever:

• Se arrependido com a compra, pode 

solicitar o reembolso, exclusivamente 

com a plataforma Hotmart, dentro de 7 

dias;

• Manter seus dados pessoais de 

cadastramento atualizados;

• Ter seus dados pessoais seguros 

conforme a Lei Geral de Proteção de 

Dados (LGPD – Lei 13.709);
• Todo o conteúdo contido nesse 

produto 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



Contamos com você para agir de forma respeitosa e ética com 

a Estratégia Parlamentar e sua equipe, plataforma Hotmart e 

seu suporte, e qualquer outra pessoa que tenha adquirido o 

produto.

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

comunicação e marketing político.*

Regras de Conduta
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*Casos de abuso e má-fé na utilização e aquisição do produto e conteúdo
serão investigados pela Plataforma, e ao ser comprovado o direito de uso
será bloqueado imediatamente.

A Estratégia Parlamentar e a autora não se responsabilizam pelo uso e 

aplicação indevida do conteúdo; por instabilidades ou mal funcionamento da 

plataforma Hotmart.

Última atualização:  21/07/2021
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SIGA @ESTRATEGIAPARLAMENTAR

CONTATO: estrategiaparlamentar@gmail.com

WWW.ESTRATEGIAPARLAMENTAR.COM.BR


