WILSON SONS LOGISTICA LTDA,EADI - TERMINAL DE CARGAS LTDA, e empresas da
Wilson Sons INFORMAM:
WILSON SONS LOGISTICA e EADI - TERMINAL DE CARGAS LTDA não realiza, em nenhuma
hipótese, vendas de produtos (alimentos, bebidas, eletroeletrônicos ou produtos de
qualquer outra natureza) via e-mail, WhatsApp, sites ou qualquer outro meio.
Infelizmente, temos tomado ciência de que existem grupos e indivíduos de má índole,
realizando dolosamente a venda de produtos por valores, por muitas vezes abaixo do
mercado, e identificando-se como EADI – Terminal de Carga, que possui como principal
objeto social armazenagem geral, emissão de warrant e atividades de despachantes
aduaneiros.
Ressaltamos que se trata de ato fraudulento e que estamos tomando as devidas
providências judiciais e extrajudiciais cabíveis.
Embora o EADI não efetue venda de produtos, abaixo seguem algumas recomendações
acerca de compras efetuadas por meio eletrônico:
•

Saiba com quem está negociando: O site deve conter o nome empresarial e
número de inscrição do fornecedor (CPF ou CNPJ), além do endereço físico e
eletrônico e demais informações necessárias para sua localização e contato. É
recomendado ligar para confirmar todos os dados.

•

Avalie a reputação do fornecedor: Veja o histórico do fornecedor antes de efetuar
uma compra. Verifique depoimentos, reclamações e a reputação da empresa.

•

Privacidade e segurança: cheque se no canto inferior da tela há um cadeado ou
chave. Verifique se o antivírus instalado no seu computador está atualizado, bem
como os programas de monitoramento contra spywares e firewall.

•

Proteja seus dados: Não forneça nenhuma informação além daquelas solicitadas
pelo site na hora das transações.

•

Opte pelo cartão de crédito e efetue pagamentos sempre em ambientes seguros:
Prefira fazer compras com cartão de crédito, pois essa operação torna mais fácil
sustar os pagamentos em caso de fraude.

Rio de Janeiro, 23 de abril de 2019.

