
Termos de Uso
 

O instrumento a seguir consiste nos termos e condições que regem o acesso e 

uso do site da Israel Chemicals Ltd (“ICL”, “nós”, “nos” ou “nosso”) 

disponível em: 

https://www.icl-group.com (o “Website”).   

Ao acessar este site, você confirma que leu, entendeu e concorda em cumprir 

os termos aqui descritos. Se você não entender ou não concordar com estes 

termos, você deve sair imediatamente deste site. Se você continuar usando 

este site, você aceita e concorda com estes Termos e Condições (os 

“Termos”). 

Estes Termos são um acordo vinculativo entre você e a ICL. O uso deste Site é 

regido pela versão dos Termos em vigor na data em que este Site é acessado 

por você. A ICL pode modificar estes Termos a qualquer momento e sem aviso 

prévio. Você deve revisar a versão mais atual deste documento visitando 

www.icl-group.com e clicando em Termos de Uso. 

1. Sobre o Site 

A ICL é uma fabricante global de produtos baseados em minerais únicos 

destinados a atender às necessidades essenciais da humanidade, 

principalmente em três mercados: agricultura, alimentos e materiais industriais. 

O site destina-se a fornecer informações sobre a ICL e nossos produtos, 

nossos compromissos com a comunidade, notícias e eventos e muito mais. 

Você também pode entrar em contato conosco através do site com relação a 

qualquer dúvida que possa ter sobre a ICL. No entanto, observe que nada no 

site ou em suas consultas enviadas exige que façamos quaisquer 

compromissos ou acordos comerciais com você, façamos parceria com você, 

forneçamos quaisquer produtos ou serviços para você, participemos de 

quaisquer atividades de marketing presentes ou futuras ou participemos de 

quaisquer discussões ou negociações com você. 

Reservamo-nos o direito de solicitar informações adicionais para verificar sua 

identidade quando você enviar solicitações ou consultas por meio do Site. Se 

você não nos fornecer as informações solicitadas, talvez não possamos 

responder à sua consulta e nos reservamos o direito de suspender ou encerrar 



sua conta de acordo com estes Termos. 

2. Candidatura a vagas abertas na ICL
 

O site também permite que você se candidate a vagas abertas na ICL. Para 

tanto, você será solicitado a criar uma conta de usuário e enviar detalhes como 

seu nome, endereço de e-mail, número de telefone, estado e currículo. 

Você deve enviar apenas detalhes verdadeiros, precisos e completos. Tenha 

em mente que informações falsas, incorretas ou desatualizadas podem impedi-

lo de se registrar no Site e prejudicar nossa capacidade de considerar sua 

candidatura para uma vaga aberta na ICL e de entrar em contato com você. 

Observe que a ICL tem total discrição e controle sobre o processo de 

contratação. Candidatar-se a uma vaga aberta através do Site não obriga a ICL 

a convidá-lo para uma entrevista ou contratá-lo de qualquer forma. 

Reservamo-nos o direito de solicitar informações adicionais para verificar sua 

identidade durante o processo de registro da conta, quando você se candidatar 

a um cargo na ICL. Se você não nos fornecer as informações solicitadas, talvez 

não possamos considerá-lo para uma posição aberta na ICL e nos reservamos 

o direito de suspender ou encerrar sua conta de acordo com estes Termos. 

3. Propriedade Intelectual 

Todos os Direitos de Propriedade Intelectual (definidos abaixo) evidenciados ou 

incorporados e/ou anexados/conectados/relacionados ao Site são e devem ser 

de propriedade exclusiva da ICL ou de seus licenciadores. Estes Termos não 

transmitem a você um interesse no Site, mas apenas um direito de uso limitado 

e revogável de acordo com estes Termos. Os direitos concedidos por estes 

Termos são limitados àqueles expressamente declarados neste documento, e 

nenhum direito ou licença adicional está sendo concedido por implicação ou de 

outra forma. 

“Direitos de Propriedade Intelectual” significa em todo o mundo (a) patentes, 

pedidos de patentes e direitos de patentes; (b) marcas registradas, marcas de 

serviço, logotipos, nomes comerciais, imagem comercial e direitos de fundo de 

comércio; (c) direitos associados a trabalhos de autoria, designs e fotografia, 

incluindo direitos autorais, pedidos de direitos autorais, restrições de direitos 

autorais, direitos de novas invenções, pedidos de novas invenções e registros 

de novas invenções; (d) direitos relativos à proteção de segredos comerciais e 

informações confidenciais; (e) direitos análogos aos aqui estabelecidos e 

quaisquer outros direitos de propriedade relativos a bens intangíveis; e (f) 



divisões, continuações, renovações, reemissões e extensões do precedente 

(conforme aplicável) agora existente ou posteriormente arquivado, emitido ou 

adquirido. 

Você não tem permissão para copiar, duplicar, distribuir, vender, disponibilizar, 

comercializar e traduzir qualquer informação, incluindo marcas registradas, 

imagens, fotos, textos e código de computador do Site, sem nosso 

consentimento prévio e explicitamente por escrito.

As marcas registradas apresentadas no site (registradas ou não) são de 

propriedade exclusiva da ICL e/ou de seus licenciadores terceirizados. Você 

não pode usá-los sem nosso consentimento prévio por escrito. 

4. Materiais e Serviços Disponíveis no Site 

As informações e materiais de referência contidos no Site destinam-se 

exclusivamente à sua informação geral. 

O SITE PODE INCLUIR INFORMAÇÕES E CONTEÚDO SOBRE AS 

FINANÇAS DA ICL, COMO AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA ICL E 

OS PREÇOS DE AÇÕES. A ICL NÃO GARANTE QUE TAIS INFORMAÇÕES 

SEJAM PRECISAS OU ATUALIZADAS. A ICL NÃO SE RESPONSABILIZA E 

RENÚNCIA A QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER DANOS 

CAUSADOS A QUALQUER PESSOA COMO RESULTADO DA CONFIANÇA 

NA PRECISÃO DO CONTEÚDO APRESENTADO NO SITE, INCLUINDO, 

MAS NÃO SE LIMITANDO, AO PREÇO DE AÇÕES E DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS APRESENTADAS NO SITE. VOCÊ DEVE CONSIDERAR SE 

CONSULTAR COM UM CONSULTOR FINANCEIRO PROFISSIONAL ANTES 

DE TOMAR QUALQUER DECISÃO OU TOMAR QUALQUER AÇÃO COM 

RELAÇÃO A SUAS FINANÇAS. 

Nem as informações, nem qualquer opinião contida no site constituem uma 

solicitação ou oferta da ICL ou de seus afiliados para comprar ou vender 

quaisquer títulos ou se envolver em qualquer outra transação com o grupo ICL 

ou qualquer outra pessoa ou entidade. 

Sem prejuízo do acima referido, esclarece-se que as informações constantes 

das Demonstrações Financeiras referem-se ao período de cada Demonstração 

Financeira, e não necessariamente à data da sua publicação. Todas as 

informações financeiras e comerciais são fornecidas apenas para conveniência 

do leitor. As únicas informações financeiras e comerciais oficiais que podem 

ser confiáveis são aquelas incluídas nos relatórios financeiros formalmente 

publicados da ICL e outros relatórios feitos pela ICL à Autoridade de Valores 

Mobiliários de Israel e à Bolsa de Valores de Tel Aviv. Observe também que 



pode haver diferenças entre as informações publicadas no Site e as 

informações formalmente divulgadas ao público, portanto, conforme 

mencionado anteriormente, a única informação a ser considerada é aquela que 

foi formalmente publicada. 

5. Feedback
 

Você pode nos fornecer informações sobre o Site e/ou sua experiência com 

nossos produtos e serviços, incluindo informações relativas a bugs, erros e 

mau funcionamento do Site, desempenho, compatibilidade e interoperabilidade, 

e informações ou conteúdo sobre aprimoramentos, alterações ou adições que 

você solicitar, desejar ou sugerir (coletivamente, o “Feedback”). Qualquer 

Feedback que você nos enviar se tornará propriedade da ICL. Podemos usar 

seu Feedback da maneira que escolhermos, pelo tempo que escolhermos, sem 

quaisquer restrições, sujeito à Política de Privacidade do Site em vigor no 

momento relevante. Ao nos enviar o Feedback, você concorda que temos o 

direito de publicá-lo ou usá-lo de qualquer forma, incluindo fins promocionais e 

publicitários, e que não lhe devemos nenhuma compensação pelo uso do 

Feedback. Você também concorda que, mediante a transmissão de tal 

Feedback à ICL, você concede à ICL e seus afiliados uma licença mundial 

irrevogável, não exclusiva, isenta de royalties, sublicenciável (incluindo, mas 

não se limitando a uma licença de direitos autorais) para preparar trabalhos 

derivados, reproduzir, exibir, executar, transmitir e distribuir tal material e 

trabalhos derivados para qualquer uso. 

6. Links   

Os links são fornecidos apenas como um recurso informativo. Observe que 

muitos dos links fornecidos no Site não se referem ao conteúdo encontrado em 

nossos servidores e não são mantidos por nós ou afiliados a nenhum serviço 

fornecido por nós. Você pode encontrar os links ou as informações e o 

conteúdo neles postados não sendo compatíveis com seus requisitos, ou você 

pode se opor ao conteúdo deles. O conteúdo ao qual você está exposto por 

meio de links não foi desenvolvido, verificado quanto à precisão ou revisado de 

qualquer forma pela ICL, que não se responsabiliza por danos ou prejuízos 

causados por quaisquer atrasos, defeitos ou omissões que possam existir nos 

serviços, informações ou outros conteúdos fornecidos em tais sites, sejam 

reais, alegados, consequenciais ou punitivos. A ICL não oferece garantias ou 

representações, não endossa e não terá nenhuma responsabilidade por 

qualquer conteúdo entregue por terceiros, incluindo, sem limitação, a precisão, 



o assunto, a qualidade ou a pontualidade de qualquer conteúdo. 

7. Uso Aceitável 
O Site deve ser usado e mantido em estrita conformidade com as instruções e 

precauções de segurança da ICL aqui contidas. Exceto conforme 

especificamente permitido neste documento, ao usar o Site, você concorda em 

não: (i) vender, licenciar (ou sublicenciar), arrendar, ceder, transferir, penhorar 

ou compartilhar quaisquer de seus direitos sob estes Termos com/para 

qualquer outra pessoa; (ii) transferir, distribuir, copiar todo ou qualquer parte do 

Site; (iii) fazer uso do Site ou distribuir qualquer parte dele em qualquer 

jurisdição onde o mesmo seja ilegal ou que sujeite a ICL ou seus afiliados a 

qualquer requisito de registro dentro de tal jurisdição ou país; (iv) usar, ou 

encorajar, promover, facilitar ou instruir outros a usar o Site para qualquer uso 

ilegal, prejudicial ou ofensivo; (v) transmitir quaisquer vírus ou outros 

conteúdos, mensagens ou arquivos prejudiciais, ilegais, perturbadores ou 

destrutivos; (vi) violar estes Termos ou quaisquer outras regras e instruções 

aplicáveis que possamos fornecer; (vii) interferir, sobrecarregar ou interromper 

a funcionalidade do Site; (viii) violar a segurança do Site ou identificar 

quaisquer vulnerabilidades de segurança no mesmo; (ix) burlar ou manipular a 

operação ou funcionalidade do Site, ou tentar habilitar recursos ou 

funcionalidades que de outra forma estejam desabilitados, inacessíveis ou não 

documentados no Site; (x) usar ou lançar qualquer sistema automatizado, 

incluindo, sem limitação, robôs, rastreadores e aplicativos semelhantes para 

coletar e compilar conteúdo do Site; (xi) exibir o Site ou qualquer parte dele em 

um quadro exposto ou oculto, ou vincular a elementos ou partes do Site; (xii) 

exibir o conteúdo do Site de qualquer forma, inclusive por qualquer software, 

recurso, gadget ou protocolo de comunicação que possa alterar o conteúdo ou 

seu design; (xiii) baixar conteúdo do Site para qualquer finalidade, a menos que 

explicitamente declarado pela empresa que tal ação é permitida; (xiv) acessar 

ou usar o Site para desenvolver ou criar um produto ou serviço similar ou 

competitivo; (xv) personificar qualquer pessoa ou entidade, ou fazer qualquer 

declaração falsa referente à sua identidade, emprego, agência ou afiliação com 

qualquer pessoa ou entidade; (xvi) coletar, colher, obter ou processar 

informações pessoais de ou sobre outros usuários do Site; (xvii) interferir no 

uso do Site de qualquer outra pessoa; (xviii) cobrar de outros o uso do Site, 

direta ou indiretamente; (xix) usar o Site de maneira que resulte em uso 

excessivo de largura de banda, conforme determinado pela ICL; ou (xx) exercer 

qualquer atividade que constitua infração penal ou suscite responsabilidade 

civil ou viole qualquer lei aplicável. 



PODEMOS UTILIZAR MEDIDAS TECNOLÓGICAS PARA DETECTAR E 

PREVENIR O USO FRAUDULENTO OU ABUSIVO DO SITE. 

8. Política de Privacidade 

Valorizamos a sua privacidade. Para obter informações sobre nossas práticas 

de privacidade, leia nossa Política de Privacidade: https://www.icl-

group.com/privacy-policy/

 

9. Suspensão e Rescisão da Conta do Usuário 

Se você abriu uma conta de usuário no site para se candidatar a vagas abertas 

na ICL, você pode, a qualquer momento, encerrar sua conta de usuário, 

fornecendo-nos um aviso de rescisão por escrito enviando um e-mail para: 

contactus@icl-group.com   

Além de quaisquer recursos que possam estar disponíveis para nós sob 

qualquer lei aplicável, podemos negar, limitar, suspender ou encerrar sua conta 

de usuário temporária ou permanentemente, proibir você de acessar o site e 

tomar medidas técnicas e legais para mantê-lo fora do Site, a qualquer 

momento e a nosso exclusivo critério, incluindo, mas não limitado a, quando 

determinarmos que: 

• você abusou de seus direitos de uso do Site;   

• você violou os Termos;   

• você executou qualquer ato ou omissão que viole qualquer lei aplicável, 

regras ou regulamentos;   

• você executou qualquer ato ou omissão que seja prejudicial ou que possa ser 

prejudicial à ICL ou a qualquer outro terceiro, incluindo outros usuários e 

provedores do Site;   

• você usou o Serviço para realizar um ato ilegal ou com a finalidade de 

permitir, facilitar, auxiliar ou induzir a realização de tal ato;   

• você enviou deliberadamente informações falsas ou não atendeu às nossas 

solicitações de informações sobre sua identidade; ou 

• você transferiu as credenciais da sua conta de usuário para outra pessoa ou 

entidade.   

Após a rescisão destes Termos ou de sua conta de usuário, por qualquer 



motivo: 

• seu direito de usar o site é rescindido e você deve parar imediatamente de 

usar o site;   

• reservamos o direito (mas não temos obrigação) de excluir todas as suas 

informações e dados de conta armazenados em nossos servidores; e  

• não seremos responsáveis perante você ou terceiros pela rescisão do acesso 

ao site ou pela exclusão de suas informações ou dados de conta.  

As seguintes seções sobreviverão a qualquer rescisão ou expiração dos 

Termos: Suspensão e Rescisão da Conta do Usuário, Privacidade, Propriedade 

Intelectual, Limitação de Responsabilidade, Indenização, Geral.

10. Alterações e Disponibilidade 

De tempos em tempos, podemos alterar a estrutura, layout, design ou exibição 

do Site, bem como o escopo e a disponibilidade das informações e conteúdos 

nele contidos, sem aviso prévio. Alterações desse tipo, por sua própria 

natureza, podem resultar em falhas ou causar algum tipo de inconveniência. 

O funcionamento do Site depende de vários fatores como software, hardware e 

redes de comunicação da Empresa, seus contratados e fornecedores. Por sua 

natureza, esses fatores não são isentos de falhas. 

VOCÊ CONCORDA E RECONHECE QUE NÃO ASSUMIMOS QUALQUER 

RESPONSABILIDADE COM RELAÇÃO A, OU EM CONEXÃO COM A 

INTRODUÇÃO DE TAIS ALTERAÇÕES OU DE QUAISQUER MAU 

FUNCIONAMENTO OU FALHAS QUE PODEM RESULTAR DELAS. 

NÃO GARANTIMOS QUE O SITE FUNCIONARÁ SEM INTERRUPÇÕES, 

ERROS OU INTERRUPÇÕES, OU QUE SERÁ ACESSÍVEL, OU DISPONÍVEL 

A TODO O MOMENTO OU IMUNE A ERROS, FALHAS OU ACESSO NÃO 

AUTORIZADO. 

11. Restrição de idade e elegibilidade 

Se você for menor de 18 anos, não poderá usar o Site de nenhuma forma. Ao 

usar, acessar ou registrar-se no Serviço, você declara ter 18 anos ou mais. 

12. Alterações nos Termos 

De tempos em tempos, podemos alterar os Termos. As alterações entrarão em 

vigor 7 dias após sua publicação inicial no site, a menos que alteremos os 

Termos para cumprir requisitos legais. Nesses casos, as alterações entrarão 



em vigor imediatamente após sua publicação inicial ou conforme necessário. 

13. Renúncia de Garantia 

O SITE É FORNECIDO A VOCÊ ESTRITAMENTE “COMO ESTÁ”, “COM 

TODAS AS FALHAS” E “CONFORME DISPONÍVEL”. VOCÊ NÃO TERÁ 

NENHUMA DECLARAÇÃO, REIVINDICAÇÃO OU DEMANDA CONTRA A ICL 

OU SEUS REPRESENTANTES, DIRETORES, ACIONISTAS, 

FUNCIONÁRIOS, SUBCONTRATADOS E AGENTES (“PESSOAL”), COM 

RELAÇÃO AOS RECURSOS, CONTEÚDO, LIMITAÇÕES OU 

COMPATIBILIDADE DO SITE COM SUAS NECESSIDADES. O USO DO SITE 

E DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO SITE É DE SUA 

RESPONSABILIDADE E RISCO EXCLUSIVO.

  

A ICL NÃO GARANTE, E RENUNCIA A QUALQUER GARANTIA, 
EXPRESSA OU IMPLÍCITA, COM RELAÇÃO AO SITE, INCLUINDO, SEM 
LIMITAÇÃO, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO, 
ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, ESFORÇO DE TRABALHO, 
PRECISÃO, CONFIABILIDADE, INTEGRALIDADE, TÍTULO, PRAZER 
SILENCIOSO, SEM ÔNUS E/OU NÃO VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE 
TERCEIROS GARANTIAS OU CONDIÇÕES DECORRENTES DO CURSO 
DE NEGOCIAÇÃO OU USO DE COMÉRCIO, E GARANTIAS OU 
CONDIÇÕES QUE O ACESSO OU USO DOS SITES SERÃO 
ININTERRUPTOS OU LIVRES DE ERROS, ESTÃO EXCLUÍDOS NA 
EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL PELA ICL E SEUS 
LICENCIADORES. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A 
LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO DE CERTAS GARANTIAS OU CONDIÇÕES, 
PORTANTO, ALGUMAS DAS EXCLUSÕES ACIMA PODEM NÃO SE 
APLICAR A VOCÊ. 

14. Limitação de Responsabilidade 

NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI, A ICL E SEUS AFILIADOS, 

PARCEIROS, REPRESENTANTES, DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, 

ACIONISTAS, AGENTES, LICENCIADORES, SUBCONTRATADOS E 

FORNECEDORES (COLETIVAMENTE “AFILIADOS”) NÃO SÃO E NÃO 

SERÃO RESPONSÁVEIS SOB QUALQUER TEORIA JURÍDICA, SEJA O 

CONTRATO , DELITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA) OU DE OUTRA FORMA, 

POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, 

ESPECIAIS, CONSEQUENCIAIS, PUNITIVOS OU EXEMPLARES, 



INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, DANOS POR PERDA DE 

LUCROS, OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO, INTERRUPÇÃO DE 

NEGÓCIOS, RECEITA, RENDA, BOA FÉ, USO, DADOS OU OUTRAS 

PERDAS INTANGÍVEIS, MESMO QUE A ICL TENHA SIDO AVISADA DA 

POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. 

 

PODEMOS MUDAR O SITE OU EXCLUIR RECURSOS A QUALQUER 

MOMENTO E POR QUALQUER MOTIVO. SEM LIMITAR A NATUREZA 

GERAL DA ICL ANTERIOR E SEUS AFILIADOS SEM DERROGAR O 

ANTERIOR, NÃO SOMOS RESPONSÁVEIS POR (1) QUALQUER 

CONTEÚDO, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUALQUER INFRAÇÃO, 

IMPRECISÃO, OBSCENIDADE, INDECENCIA, AMEAÇA, OFENSA, 

DIFAMAÇÃO, CONTEÚDO ILÍCITO OU ILEGAL; (2) QUAISQUER AÇÕES 

TOMADAS OU NÃO TOMADAS COM BASE EM QUALQUER OU TODA A 

INFORMAÇÃO FORNECIDA NO OU ATRAVÉS DO SITE E PERDAS OU 

DANOS DECORRENTES; (3) QUAISQUER VÍRUS OU OUTROS RECURSOS 

DE DESABILITAÇÃO QUE AFETAM SEU ACESSO OU USO DO SITE, (4) 

QUALQUER INCOMPATIBILIDADE ENTRE O SITE E OUTROS SITES, 

SERVIÇOS, SOFTWARE E HARDWARE, (5) QUAISQUER DANOS OU 

CUSTOS DE QUALQUER TIPO DECORRENTES DE OU DE QUALQUER 

FORMA CONECTADO AO SEU USO DE QUALQUER SOFTWARE E 

SERVIÇOS DISPONÍVEIS DE TERCEIROS ATRAVÉS DE LINKS. ALGUMAS 

JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE CERTAS GARANTIAS OU 

A LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANOS 

INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES.

ASSIM, ALGUMAS DAS EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES ACIMA PODEM NÃO 

SE APLICAR A VOCÊ; (6) QUALQUER CONDUTA, TRANSMISSÕES OU 

DADOS DE TERCEIROS. 

15. Indenização 

Na extensão máxima permitida por lei, você concorda em indenizar, defender e 

isentar nós e nossa equipe, às suas próprias custas e imediatamente após 

receber uma notificação por escrito, de e contra quaisquer danos, perdas, 

custos e despesas, incluindo advogados honorários e despesas legais, 

resultantes de qualquer pleito, reclamação, alegação ou demanda, decorrente 

ou em conexão com o uso do Site ou de qualquer conteúdo ou Informação, ou 

de sua violação dos Termos. Você é o único responsável pelo conteúdo que 

fornece e comunica por meio do Serviço e por todas as consequências 



associadas a ele. 

16. Geral   

Renúncia. A falha da ICL em exercer ou fazer cumprir qualquer direito ou 

disposição destes Termos não constituirá uma renúncia de tal direito ou 

disposição. Qualquer renúncia de qualquer disposição destes Termos será 

efetiva somente se por escrito e assinada pela ICL. 

Lei Aplicável e Jurisdição. Estes Termos são regidos pelas leis de Israel, 

independentemente do conflito de disposições legais. A jurisdição e o foro 

exclusivos de qualquer ação com relação a estes Termos serão os tribunais 

competentes de Tel Aviv e ICL e você, por meio deste, se submete à jurisdição 

e foro exclusivos de tais tribunais para fins de tal ação.

Severabilidade. Se qualquer disposição destes Termos for considerada ilegal, 

nula ou por qualquer motivo inexequível, essa disposição será limitada ou 

eliminada destes Termos na extensão mínima necessária e não afetará a 

validade e exequibilidade de quaisquer disposições restantes.  

Atribuição. Estes Termos, e quaisquer direitos e licenças aqui concedidos, não 

podem ser transferidos ou cedidos por você, mas podem ser cedidos pela ICL 

sem restrição. Qualquer cessão tentada em violação a estes Termos será 

anulada. 

Títulos. As referências de título aqui contidas são apenas para fins de 

conveniência, não constituem parte destes Termos e não serão consideradas 

como limitando ou afetando qualquer uma das disposições aqui contidas.  

Acordo Completo. Este instrumento e a Política de Privacidade aqui anexada 

como parte integrante deste são os acordos integrais entre você e a ICL 

relacionados ao assunto aqui tratado e não serão modificados, exceto por 

escrito, assinado por ambas as partes, ou por uma alteração nestes Termos de 

Uso. pela ICL conforme estabelecido neste documento.  

17. Entre em Contato  

Você pode entrar em contato conosco com quaisquer perguntas ou 

comentários, em: contactus@icl-group.com
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