Termos e Condições de Uso
Bem-vindo. Este Site é um dos vários oferecidos pela Empresa Mosaic que fornece
informações, produtos, serviços, conteúdo (definido abaixo) e outras funcionalidades para
visitantes, algumas das quais podem ser destinadas a regiões específicas do mundo ou linhas
de produtos específicas. Embora o conteúdo dos sites possa variar de site para site e região
para região, estes Termos e Condições de Uso (a partir de agora "Termos") são aplicáveis
geralmente a cada Site.
O uso deste Site está sujeito a estes Termos e às licenças e permissões aqui contidas. Estes
Termos formam um contrato com você. Um link para estes Termos é publicado na Página
Inicial deste Site e estará continuamente disponível para sua revisão.
O USO DESTE SITE CONSTITUI SEU ACORDO PARA CUMPRIR OS SEGUINTES TERMOS
E UM RECONHECIMENTO DE SUA COMPREENSÃO DELES.
SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM ESTES TERMOS, O USO DESTE SITE É PROIBIDO.
A Mosaic pode revisar estes Termos de tempos em tempos, postando novos Termos neste
Site. Ao continuar a usar este Site, você concorda em estar vinculado a tais revisões e,
portanto, deve visitar periodicamente esta página para determinar os Termos atuais aos quais
você está vinculado. Se qualquer um destes Termos não for viável de acordo com as leis locais
do país a partir do qual você está vendo este Site, esse termo será rompido a partir deste
acordo e o restante deste acordo permanecerá em pleno vigor e efeito. A falha da Mosaic em
exercer ou fazer valer qualquer direito ou disposição destes Termos não constituirá renúncia de
tal direito ou disposição. A visualização deste Site de países, se houver, nos quais seu
Conteúdo seja ilegal, é estritamente proibida e constitui uma violação destes Termos. Você é
responsável pelo cumprimento das leis locais aplicáveis. Nem todos os produtos, programas e
serviços que podem ser descritos em um Site da Mosaic estão disponíveis em cada país. Em
caso de dúvida, entre em contato com um representante local da Mosaic em sua área para
determinar precisamente o que está disponível para você. As pessoas que pretendem usar um
produto Mosaic descrito neste Site devem seguir as instruções do produto e cumprir todas as
leis e regulamentos aplicáveis relacionados ao produto.
Definições
Definições que explicam algumas das terminologias utilizadas nestes Termos estão listadas
abaixo.
• "Mosaic" refere-se à Companhia Mosaic e a cada uma de suas subsidiárias e afiliadas.
• As palavras "você" e "seu" referem-se a corporações ou outras entidades
empresariais, e seus agentes, e a indivíduos que utilizam este Site, respectivamente e
conforme aplicável.
• "Nós", "Nossos" e outros pronomes em primeira pessoa referem-se a Mosaic.
• "Site" significa a página inicial e todas as páginas associadas acessíveis através da
página inicial diretamente ou através de links adicionais, mas não inclui sites de
terceiros não mantidos ou patrocinados pela Mosaic.

Cumprimento da Lei Local
A Mosaic opera a partir de sua sede mundial em Tampa, Flórida, EUA. No entanto, este Site
pode ser operado a partir da Sede Mundial, de qualquer uma das divisões e afiliadas da Mosaic
localizadas em todo o mundo, ou hospedado em nosso nome por qualquer terceiro. A Mosaic
não oferece nenhuma garantia ou representação de que os materiais deste Site sejam
apropriados ou estejam disponíveis para uso em todos os locais do mundo a partir dos quais
possam ser acessados.
Marcas comerciais
As marcas registradas, nomes comerciais, marcas de serviço de comércio e logotipos (as
"Marcas Registradas") usadas e exibidas neste Site são marcas registradas e não registradas
da Mosaic e de outros. Salvo declaração em contrário no Site, nada neste Site deve ser
interpretado como concessão, por implicação, preclusão, ou de outra forma, qualquer licença
ou direito de usar qualquer Marca exibida no Site, sem a permissão por escrito da Mosaic ou de
qualquer terceiro que possa possuir as respectivas Marcas Comerciais. Exceto quando
expressamente indicado no Site, o nome da The Mosaic Company ou o logotipo da Mosaic não
podem ser usados de nenhuma forma, incluindo em propaganda ou publicidade relativa à
distribuição de materiais neste Site, sem a permissão prévia por escrito da Mosaic.
Seu uso de material protegido por direitos autorais neste site
O texto, Marcas Comerciais, logotipos, imagens, gráficos, fotos, arquivos de vídeo,
funcionalidade de aplicativos ou qualquer outra mídia digital, e seu arranjo neste site
("Conteúdo") estão todos sujeitos a patente, marca registrada, direitos autorais e outras
proteções de propriedade intelectual. Os direitos autorais no arranjo e componentes de todo o
material fornecido neste Site pela Mosaic, incluindo, com limitação de saída, todo o Conteúdo
do Site é mantido pela Mosaic ou pelo criador original do material. A Mosaic concede-lhe uma
licença limitada, não exclusiva e intransferível para usar e exibir os materiais neste Site apenas
para fins não comerciais de boa-fé associados à sua interação com o Site. A licença inclui o
direito de imprimir tais materiais, mas apenas para os usos não comerciais declarados. A
menos que seja declarado de outra forma, você não tem o direito de copiar; exibir; reproduzir;
baixar; distribuir; modificar; editar; criar obras derivadas; fazer engenharia reversa; decompilar
qualquer código, script ou software que forme o Site; alterar ou aprimorar os materiais de
qualquer forma, incluindo, mas não se limitando a, eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou
de outra forma, sem o consentimento prévio por escrito da Mosaic ou do proprietário de direitos
autorais. Esta licença termina automaticamente e sem aviso prévio se você violar qualquer um
destes Termos. Após o término, você deve destruir quaisquer materiais baixados ou impressos
obtidos neste Site. A Mosaic reserva todos os outros direitos não concedidos expressamente
por esta Licença. A limitação anterior não se aplica às Folhas de Dados de Segurança (Safety
Data Sheets - SDS) ou aos rótulos de produtos que podem ser fornecidos no Site e que se
destinam à reprodução e uso.
Informações confidenciais ou proprietárias
A Mosaic se esforça para fornecer ao público amplo acesso a informações sobre seus produtos
e serviços. Ao fazer isso, não é a intenção da Mosaic renunciar a quaisquer direitos de
propriedade intelectual, incluindo, sem limitação, segredos comerciais que a Mosaic possa ter

nas informações deste Site de acordo com as leis aplicáveis. A Mosaic tem políticas e
procedimentos em vigor que são projetados para evitar a divulgação neste site de informações
que a Mosaic considera confidenciais ou proprietárias de informações secretas comerciais. No
entanto, se em algum momento você obter informações confidenciais ou proprietárias de
informações secretas comerciais deste Site que possam ter sido inadvertidamente divulgadas
pela Mosaic, você concorda em agir de boa-fé para reconhecer e respeitar a confidencialidade
de tais informações e você concorda em não manter, fazer uso ou divulgar quaisquer
informações confidenciais ou comerciais secretas que você possa obter deste Site para
qualquer outra pessoa e, após fornecer aviso à Mosaic, você concorda em destruir
imediatamente quaisquer cópias das informações, de qualquer forma, em sua posse.
Nomes de usuário e Senhas
Se este Site permitir que você adote um Nome de Usuário e uma Senha ou use um Nome de
Usuário e Senha atribuídos para acessar os recursos deste Site, então:
• Você concorda em usar o Site exclusivamente para fins legítimos.
• Ao se registrar para um Nome de Usuário, você concorda que usará apenas
informações precisas e verdadeiras sobre si mesmo e não imitará nenhuma outra
pessoa ou assumirá uma identidade falsa.
• Você concorda em não compartilhar seu Nome de Usuário ou Senha com qualquer
outra pessoa.
• Você concorda em nos notificar imediatamente de qualquer uso não autorizado de sua
Senha, Nome de Usuário ou do Site, ou qualquer outra violação de segurança através
da seção Fale Conosco deste Site.
• Você concorda em assumir total responsabilidade por todos os riscos decorrentes do
uso do Site por você e qualquer outra pessoa usando seu Nome de Usuário ou Senha.
A Mosaic reserva-se o direito a qualquer momento, a nosso exclusivo critério, de modificar ou
descontinuar o Site, modificar ou descontinuar qualquer informação ou outro Conteúdo contido
no Site, ou rescindir sua Senha e Nome de Usuário e seu uso do Site, por qualquer motivo ou
sem motivo algum. Você é responsável por todos os danos diretos ou indiretos e é responsável
por todas as atividades realizadas neste Site que possam ser vinculadas ou rastreadas até o
seu Nome de Usuário ou Senha.
Transações
Para qualquer Site Mosaic que lhe permita fazer pedidos ou efetuar transações com a Mosaic,
termos e condições adicionais podem ser aplicáveis aos nossos provedores de serviços
terceirizados com quem fazemos parceria para facilitar tais transações. Esses terceiros nessas
transações podem ter esses termos adicionais exibidos nas páginas da Web ou links que
permitem que você realize tais negócios e complete as transações. Por favor, revise
cuidadosamente as políticas, práticas e regras de terceiros e certifique-se de entendê-las antes
de se envolver em qualquer transação. Reclamações, preocupações ou perguntas sobre
produtos de terceiros devem ser direcionadas a estes terceiros.
Os Estados Unidos e outros governos regulam a importação e exportação de produtos e
informações. Você concorda que, na medida em que tais leis são aplicáveis a você ou à
transação que deseja realizar com a Mosaic, você cumprirá todas essas leis e regulamentos de

importação e exportação e concorda que você não importará, exportará ou reexportará
produtos ou serviços comprados ou vendidos através do Site para países ou pessoas proibidas
pelas leis de controle de importação e exportação aplicáveis.
Ao entrar em uma transação com a Mosaic através deste Site, você está nos declarando que
não está em um país onde tal importação/exportação é proibida e não é uma pessoa ou
entidade para a qual tal importação/exportação é proibida. Você é responsável pelo
cumprimento das leis de sua jurisdição local em relação à importação, exportação ou
reexportação.
Acesso não autorizado do site
Você está especificamente proibido de acessar ou usar nossos sites ou conteúdo: (a) para
qualquer finalidade ilegal; (b) solicitar que outros realizem ou participem de quaisquer atos
ilícitos; (c) violar quaisquer regulamentos internacionais, federais ou estaduais, regras, leis ou
portarias locais; (d) infringir ou violar nossos direitos de propriedade intelectual ou os direitos de
propriedade intelectual de terceiros; (e) assediar, abusar, insultar, prejudicar, difamar,
depreciar, intimidar ou discriminar com base em gênero, orientação sexual, religião, etnia, raça,
idade, origem nacional ou deficiência; (f) enviar informações falsas ou enganosas; (g) para
carregar ou transmitir vírus ou qualquer outro tipo de código malicioso que irá ou poderá ser
usado de qualquer forma que afete a funcionalidade ou operação de nossos Sites, outros sites
ou da Internet; (h) coletar ou rastrear as informações pessoais de terceiros; (i) para spam, phish
(fraude de e-mail), pharm (fraude de redirecionamento de tráfego da Web), pretext (técnica de
engenharia social), spider, crawl (rastreadores web) ou scrape (coleta de dados/raspagem); (j)
para qualquer propósito obsceno ou imoral; ou (k) interferir ou contornar os recursos de
segurança de nossos Sites, outros sites ou da Internet. Reservamo-nos o direito de encerrar o
uso de nossos Sites e buscar todo e qualquer recurso civil e criminal para qualquer acesso a
nossos Sites ou Conteúdo sem autorização ou qualquer uso de nossos Sites ou Conteúdo que
exceda o seu acesso autorizado.
Sua Privacidade
Na medida em que este Site coleta informações pessoais sobre você, o nosso uso das suas
informações está sujeito à Política de Privacidade da Mosaic, que pode ser lida em
www.mosaicco.com.br
Vinculando-se a e a partir deste Site
Qualquer pessoa que se conecte ao Site deve cumprir todas as leis aplicáveis. Um site que se
conecta ao Site da Mosaic:
a. pode vincular, mas não replicar, conteúdo neste Site;
b. não pode criar um navegador ou ambiente de fronteira em torno do conteúdo deste
Site;
c. não pode implicar que a Mosaic esteja endossando a empresa ou seus produtos;
d. não pode usar marcas comerciais da Mosaic sem permissão expressa por escrito;

e. não pode deturpar sua relação com a Mosaic;
f. não pode apresentar informações falsas sobre produtos ou serviços da Mosaic; e
g. não pode conter conteúdos que possam ser interpretados como desagradáveis,
ofensivos ou controversos, e devem conter apenas conteúdos apropriados para todas
as faixas etárias.
A Mosaic não controla e não se responsabiliza pelo conteúdo de nenhum site de terceiros (nãoMosaic) vinculado a este Site e não se responsabiliza por quaisquer alterações ou atualizações
para tais sites de terceiros. A Mosaic está fornecendo esses links a você apenas como uma
conveniência, e a inclusão de qualquer link não implica endosso pela Mosaic ao Site.
Isenção geral de garantias
O CONTEÚDO FORNECIDO NESTE SITE É FORNECIDO "COMO ESTÁ" E "COM TODAS
AS FALHAS". A MOSAIC NÃO OFERECE GARANTIA OU REPRESENTAÇÃO, SEJA
EXPRESSA OU IMPLÍCITA, QUANTO AO SEU USO, DISPONIBILIDADE, CONTEÚDO,
PRECISÃO, ADEQUAÇÃO OU DESEMPENHO DESTE SITE. COMO USUÁRIO, VOCÊ
ASSUME TODOS OS RISCOS E RESPONSABILIDADES PELO SEU USO OU NÃO DO SITE,
E A MOSAIC NÃO FAZ NENHUMA REPRESENTAÇÃO DE QUE O CONTEÚDO QUE
APARECE OU É BAIXADO NESTE SITE É COMPATÍVEL COM O SEU COMPUTADOR OU
LIVRE DE ERROS OU VÍRUS. NENHUM FUNCIONÁRIO, AGENTE OU REPRESENTANTE
DA MOSAIC ESTÁ AUTORIZADO A MODIFICAR OU ALTERAR ESTA GARANTIA. NA
MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEI EXISTENTE: A MOSAIC SE ISENTA DE TODAS AS
OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, AS
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO
ESPECÍFICO, E NÃO-INFRAÇÃO EM RELAÇÃO AO SITE E SEU CONTEÚDO. ALGUMAS
JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS
OU CONSEQUENTES, OU LIMITAÇÃO DE QUANTO TEMPO DURA UMA GARANTIA
IMPLÍCITA, DE MODO QUE AS LIMITAÇÕES OU EXCLUSÕES ACIMA PODEM NÃO SE
APLICAR A VOCÊ.
A MOSAIC SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR OU REMOVER O CONTEÚDO DO SITE,
OU SUSPENDER OU ENCERRAR SEU USO DE QUALQUER FORMA, A QUALQUER
MOMENTO, SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, E A MOSAIC NÃO SERÁ RESPONSÁVEL DE
FORMA ALGUMA POR POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS DESSA AÇÃO.
POR FAVOR, NOTE QUE ESTE SITE PODE INCLUIR INFORMAÇÕES SOBRE NOSSOS
NEGÓCIOS E NOSSAS EXPECTATIVAS PARA O FUTURO. ESSAS INFORMAÇÕES ESTÃO
ATUAIS QUANDO PUBLICADAS; NO ENTANTO, A MOSAIC NÃO SE COMPROMETE A
ATUALIZAR OU REVISAR AS INFORMAÇÕES COM BASE EM NOVAS INFORMAÇÕES OU
OUTROS DESENVOLVIMENTOS. ALÉM DISSO, EMBORA AS INFORMAÇÕES DESTE SITE
SEJAM APRESENTADAS DE BOA-FÉ E ACREDITA-SE QUE ESTEJAM CORRETAS, A
MOSAIC NÃO FAZ REPRESENTAÇÕES OU GARANTIAS QUANTO À COMPLETUDE OU
EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES OU DE QUAISQUER SITES VINCULADOS A ESTE SITE.

CERTO CONTEÚDO DESTE SITE É PROPRIEDADE DE TERCEIROS, USADOS COM SUA
PERMISSÃO. AS OPINIÕES EXPRESSAS POR TERCEIROS NÃO REFLETEM
NECESSARIAMENTE AS DA COMPANHIA MOSAIC.
A isenção de responsabilidade anterior das garantias não se aplica a quaisquer garantias de
produtos estabelecidas nos rótulos do produto que possam ser exibidos neste Site. Para tais
produtos, a garantia, se houver, estabelecida em tal rótulo controla a responsabilidade da
Mosaic por tal produto.
Isenção de garantias para calculadora de valor da Mosaic
A MOSAIC, ATRAVÉS DE ALGUNS DE SEUS SITES, DISPONIBILIZA AOS CLIENTES A
CALCULADORA DE VALOR E FERRAMENTAS E SERVIÇOS RELACIONADOS DA MOSAIC
(JUNTOS "SERVIÇOS DE CALCULADORA"). ALÉM DISSO, ALGUNS DE NOSSOS SITES
INCLUEM CONTEÚDOS QUE FORNECEM INFORMAÇÕES SOBRE A NUTRIÇÃO DA
CULTURA E TÓPICOS RELACIONADOS ("INFORMAÇÕES"). AO UTILIZAR OS SERVIÇOS
E INFORMAÇÕES DA CALCULADORA, VOCÊ RECONHECE E CONCORDA
EXPRESSAMENTE QUE (A) NÃO HÁ PROMESSAS E GARANTIAS, EXPRESSAS OU
IMPLÍCITAS, QUE SEJAM FEITAS EM CONEXÃO COM OS SERVIÇOS OU INFORMAÇÕES
DA CALCULADORA, (B) OS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES DA CALCULADORA ESTÃO
SENDO FORNECIDAS EM UMA BASE "COMO ESTÁ" E "COM TODAS AS FALHAS", (C) A
MOSAIC EXPRESSAMENTE ISENTA-SE DE TODAS AS GARANTIAS RELATIVAS AOS
SERVIÇOS E INFORMAÇÕES DA CALCULADORA, INCLUINDO GARANTIAS DE DESIGN ,
COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UMA DETERMINADA FINALIDADE, NÃO
VIOLAÇÃO OU DESEMPENHO, E QUALQUER OUTRA GARANTIA QUE POSSA SURGIR
DURANTE O CURSO DA NEGOCIAÇÃO, USO OU COMÉRCIO E AQUELES IMPLÍCITOS
POR LEI; (D) VOCÊ ENTENDE QUE OS RESULTADOS CALCULADOS PELOS SERVIÇOS
DA CALCULADORA SÃO BASEADOS NAS INFORMAÇÕES E VARIÁVEIS QUE VOCÊ
FORNECEU, E QUE OS RESULTADOS REAIS EM RENDIMENTO, CUSTOS,
RENTABILIDADE OU DE OUTRA FORMA SÃO INFLUENCIADOS POR UMA VARIEDADE DE
ASSUNTOS NÃO ESPECIFICAMENTE CALCULADOS E QUE, PORTANTO, OS
RESULTADOS REAIS VARIAM DAQUELES APRESENTADOS ATRAVÉS DO USO DOS
SERVIÇOS DE CALCULADORA; E (E) A MOSAIC NÃO TERÁ QUALQUER
RESPONSABILIDADE COM RELAÇÃO AO SEU USO DOS SERVIÇOS OU INFORMAÇÕES
DA CALCULADORA E VOCÊ CONCORDA EM LIBERAR E MANTER A MOSAIC A SALVO DE
QUAISQUER REIVINDICAÇÕES, PROCESSOS, PERDAS, CUSTOS OU DESPESAS QUE
VOCÊ POSSA INCORRER EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS OU INFORMAÇÕES DA
CALCULADORA; (F) OS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES DA CALCULADORA SÃO
UTILIZADOS POR VOCÊ POR SUA ÚNICA CONTA E NÃO DEVEM SER USADOS COMO
SUBSTITUTO DO CONSELHO DE UM PROFISSIONAL QUALIFICADO DE CIÊNCIA
AGRÍCOLA.
Limitação da responsabilidade da Mosaic
VOCÊ RECONHECE, POR SEU USO DESTE SITE: (1) QUE O USO DESTE SITE É POR
SUA CONTA E RISCO; (2) QUE VOCÊ ASSUME TOTAL RESPONSABILIDADE POR TODOS
OS CUSTOS ASSOCIADOS A TODOS OS SERVIÇOS OU REPAROS NECESSÁRIOS DE

QUALQUER EQUIPAMENTO QUE VOCÊ USE EM CONEXÃO COM O USO DESTE SITE; E
(3) QUE A MOSAIC NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS, DE QUALQUER
TIPO, RELACIONADOS AO SEU USO OU INCAPACIDADE DE USO DESTE SITE,
INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, FALHA DE DESEMPENHO, ERRO, OMISSÃO,
INTERRUPÇÃO, VÍRUS DE COMPUTADOR, OU FALHA DE REDE, OU INCLUINDO, SEM
LIMITAÇÃO, DIRETA, INDIRETA, PUNITIVA, INCIDENTAL, ESPECIAL, COMPENSATÓRIA
OU CONSEQUENTE DANOS, PERDA DE LUCROS OU DANOS A DADOS OU
PROPRIEDADE SE A SUPOSTA RESPONSABILIDADE É BASEADA EM CONTRATO,
DELITO, NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE ESTRITA OU QUALQUER OUTRA BASE,
MESMO QUE A MOSAIC TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
SE O USO DESTE SITE RESULTAR NA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO, REPARO OU
CORREÇÃO DE EQUIPAMENTOS OU DADOS, VOCÊ ASSUME QUAISQUER CUSTOS.
ALGUNS ESTADOS OU PAÍSES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS
INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES, PORTANTO, A LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO ACIMA
PODE NÃO SE APLICAR A VOCÊ.
Sua obrigação de indenização
Você concorda em defender, indenizar e isentar a Mosaic, seus afiliados e seus respectivos
diretores, funcionários e agentes de e contra todos os danos, reclamações e despesas,
incluindo honorários advocatícios, decorrentes do uso deste Site ou uso indevido de qualquer
informação retirada do Site ou sua transmissão de informações, dados, materiais ou conteúdo
no Site.
Isenção de responsabilidade para declarações prospectivas
O conteúdo deste Site pode conter declarações prospectivas de acordo com a Lei de Reforma
de Litígios de Títulos Privados de 1995. Tais declarações prospectivas não são garantias de
desempenho futuro e estão sujeitas a riscos e incertezas que poderiam fazer com que os
resultados reais e os planos e objetivos da Mosaic difiram materialmente daqueles expressos
nas declarações prospectivas. Informações adicionais sobre tais riscos e incertezas estão
estabelecidas em nossos relatórios apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos
Estados Unidos (Securities and Exchange Commission).
Anúncios que podem aparecer no site
Se qualquer anúncio de um produto ou serviço fornecido por qualquer pessoa que não seja a
Mosaic aparecer neste Site, a Mosaic não endossa e não garante qualquer produto ou serviço
e não será responsabilidade da Mosaic, de qualquer forma, o monitoramento de qualquer
transação entre você e fornecedores terceiros de produtos ou serviços. Tal como acontece com
a compra de um produto ou serviço através de qualquer meio ou em qualquer ambiente, você
deve usar o seu melhor julgamento e ter cuidado quando for apropriado.
Quando os visitantes podem postar em um site da Mosaic
Se este Site permitir que você publique ou faça upload de comentários ou qualquer outro
conteúdo no Site, então os seguintes termos adicionais são aplicáveis ao seu uso e são aceitos
por você.

Você entende que todas as informações, conteúdos, textos, dados, mensagens ou outros
materiais, sejam postados no Site ou transmitidos privadamente são de responsabilidade da
pessoa de quem o Material se originou. Você é responsável por todo o Material que você posta,
transmite ou disponibiliza de outra forma no Site ou em outros. Você reconhece e concorda que
deve avaliar e arcar com todos os riscos associados ao uso de qualquer Material, incluindo
qualquer dependência da exatidão ou completude do Material.
A Mosaic não controla este Material e, portanto, não garante a exatidão, integridade ou
qualidade do Material. A Mosaic não será responsável de forma alguma por qualquer Material,
incluindo, mas não se limitando a, quaisquer erros ou omissões no Material, ou por qualquer
perda ou dano de qualquer tipo, incorrido como resultado do uso de qualquer Material
publicado, transmitido ou de outra forma disponibilizado no Site.
Embora a Mosaic não possa revisar todas as comunicações ou todas as informações postadas
ou transmitidas por você ou outros para o Site ou para terceiros e não se responsabiliza pelo
conteúdo dessas mensagens, a Mosaic se reserva do direito de excluir, mover ou editar
Material que ela, a seu exclusivo critério, julgar fora do escopo do Conteúdo que é aceitável
para exibição no Site, abusivo, difamatório, obsceno, em violação das leis de direitos autorais
ou marcas registradas, ou de outra forma inaceitável.
Você concorda que não usará Material para:
• assediar, perseguir, ameaçar ou violar os direitos legais (incluindo o direito de
privacidade e direito de publicidade) dos terceiros;
• transmitir ou disponibilizar qualquer material que você não tenha o direito de
disponibilizar sob qualquer lei ou sob relações contratuais ou fiduciárias;
• publicar Material que viole os direitos de propriedade intelectual de terceiros (incluindo,
mas não se limitando a direitos autorais, segredo comercial, marca registrada ou outros
direitos proprietários);
• carregar, distribuir ou publicar qualquer material calunioso, difamatório, obsceno,
odioso, pornográfico, abusivo, ilegal, ameaçador ou de outra forma censurável;
• carregar ou distribuir quaisquer arquivos que contenham vírus, worms (software
malicioso), arquivos corrompidos ou qualquer outro software ou programa semelhante
que possa danificar o funcionamento do computador ou propriedade de outro;
• violar intencionalmente ou involuntariamente qualquer lei local, estadual, nacional ou
internacional aplicável, incluindo, mas não se limitando às regulamentações
promulgadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA;
• transmitir ou disponibilizar qualquer publicidade não solicitada ou não autorizada,
materiais promocionais ou qualquer outra forma de solicitação; E
• distribuir ou publicar quaisquer materiais que contenham qualquer solicitação de
fundos, publicidade ou solicitação de bens ou serviços.

Você reconhece e concorda que a Mosaic pode divulgar qualquer Material, e a fonte ou
proprietário de qualquer Material, se necessário para fazê-lo por lei ou processo legal, para
fazer cumprir as disposições destes Termos, ou proteger os direitos da Mosaic, de seus
clientes ou visitantes do Site.
Direitos da Mosaic em Materiais Submetidos ao Site
A menos que especificado de outra forma por você, qualquer material que você transmita ou,
de outra forma, disponibilize para este Site deve estar de acordo com estes Termos e não é
confidencial ou proprietário. Ao enviar materiais a este Site, você declara que possui ou tem
direitos e permissões intransferíveis, incluindo, sem limitação, o direito de publicidade e direitos
de divulgar informações pessoais identificáveis, e você concede automaticamente à Mosaic e
suas afiliadas, um direito mundial, livre de royalties, perpétuo, irrevogável, direito e licença não
exclusivos para fazer, vender, usar, reproduzir, publicar, criar obras derivadas de, distribuir,
importar e transmitir tais materiais e produtos que incorporem tal Material (total ou
parcialmente) de qualquer forma, mídia ou tecnologia, agora conhecida ou posteriormente
desenvolvida para o prazo completo de quaisquer direitos de propriedade intelectual que
possam existir em tal Material para qualquer finalidade, e publicar o nome do proprietário em
conexão com ele, ou usar os Materiais para qualquer finalidade legal, incluindo, sem limitação,
o direito de subfaturar os Materiais a terceiros para seus usos e propósitos legais. Se seus
Materiais contiverem fotografias ou imagens digitais ou de vídeo que retratam uma criança
menor de idade em seu estado de residência, você declara que tem permissão por escrito dos
pais ou responsáveis da criança para fornecer a imagem fotográfica, digital ou de vídeo. Você
garante que possui os direitos necessários para conceder as licenças descritas nestes Termos.
Sujeito às leis existentes, você renuncia a quaisquer direitos morais que você ou seus
licenciadores possam ter em qualquer Material.
Procedimento para fazer reclamações de violação de direitos autorais
De acordo com o Título 17, Código dos Estados Unidos, Seção 512(c)(2), as notificações de
violação de direitos autorais alegadas devem ser enviadas ao agente designado deste Site.
TODOS OS INQUÉRITOS NÃO RELEVANTES OU NÃO EM CONFORMIDADE COM O
PROCEDIMENTO A SEGUIR NÃO RECEBERÃO RESPOSTA. A Mosaic respeita a
propriedade intelectual dos outros, e pedimos aos nossos visitantes para fazer o mesmo. A
Mosaic processará e investigará notificações de suposta violação e tomará as medidas
apropriadas sob a Lei dos Direitos Autorais do Milênio Digital ("Digital Millennium Copyright Act
- DMCA") e outras leis de propriedade intelectual aplicáveis. Após o recebimento de avisos em
conformidade com a DMCA, a Mosaic agirá para remover ou desativar o acesso a qualquer
material considerado infrator ou sujeito a atividade infratora e agirá para remover ou desativar o
acesso a qualquer referência ou link para material ou atividade que seja considerada infratora.
Se você acredita que seu trabalho foi copiado de uma forma que constitui violação de direitos
autorais, por favor, forneça à Mosaic as seguintes informações. Informamos que para ser
eficaz, a notificação deve incluir TODOS os seguintes:
1. Uma assinatura, física ou eletrônica, da pessoa autorizada a agir em nome do
proprietário de um direito autoral exclusivo que seja supostamente infringido;

2. Uma descrição do trabalho protegido por direitos autorais que você alega ter sido
infringido;
3. Uma descrição e, se possível, o endereço IP de onde o material que você alega estar
infringindo está no Site;
4. Seu endereço, número de telefone e endereço de e-mail e todas as outras
informações razoavelmente suficientes para permitir que a Mosaic entre em contato
com você;
5. Uma declaração sua de que você tem uma crença de boa-fé de que o uso contestado
não é autorizado pelo proprietário de direitos autorais, seu agente ou a lei;
6. Uma declaração sua, feita sob pena de perjúrio, de que as informações acima em
seu aviso prévio são precisas e que você é o proprietário de direitos autorais ou
autorizado a agir em nome do proprietário de um direito exclusivo que é supostamente
infringido.
Avisos de violação de direitos autorais alegados devem ser direcionados a:
O Departamento Jurídico da Empresa Mosaic
Atria Corporate Center, Suíte E490
3033 Campus Drive Plymouth, MN 55441
Lançamento
TODOS OS USUÁRIOS DE NOSSOS SITES RECONHECEM E CONCORDAM QUE A
MOSAIC COMO PARTE INDENIZADA É LIBERADA, DISPENSADA E INOCENTADA DE
TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE DE REIVINDICAÇÕES DE TERCEIROS FEITAS
EM CONEXÃO COM OS SITES, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, MORTE INJUSTA E DANOS
PESSOAIS, DANOS FINANCEIROS, CUSTOS FORA DO BOLSO E JUDICIAIS,
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DANOS À PROPRIEDADE OU REPUTAÇÃO TANGÍVEIS,
INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, CALÚNIA, DIFAMAÇÃO, DIREITO DE PUBLICIDADE E
INVASÃO DE PRIVACIDADE. A MOSAIC RESERVA SEU DIREITO A TODAS AS FORMAS
DE AUXÍLIO EQUITÁRIO E LEGAL RELACIONADOS A FRAUDES, ACESSO SEM
AUTORIZAÇÃO, OU ATIVIDADE ILEGAL LIGADA AO USO DE NOSSOS SITES.
Terminação
A Mosaic pode rescindir estes Termos a qualquer momento e pode fazê-lo imediatamente sem
aviso prévio e, consequentemente, recusar ou encerrar seu acesso aos Sites, se, a critério
exclusivo da Mosaic, você não cumprir qualquer termo ou condição dos Termos.

Escolha de Direito e Fórum
Estes Termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Estado de Minnesota,
EUA, sem levar em conta seus conflitos de regras legais. Para todas as disputas decorrentes

ou relacionadas com nossos Sites ou Termos, você se submete a jurisdição pessoal exclusiva
e local dos tribunais estaduais e federais localizados no condado de Hennepin, Minnesota.
Aviso e Consentimento para Comunicações Eletrônicas
Você concorda em receber comunicações de nós eletronicamente. Comunicaremos você por email ou postando avisos em nossos Sites. Você concorda que todos os acordos, avisos,
divulgações e outras comunicações que fornecemos a você satisfazem eletronicamente
qualquer exigência legal para que tais comunicações sejam assinadas por escrito.
Sem outros acordos
Ao concordar com estes Termos, você declara que tem pelo menos a maioridade em seu
estado de residência ou jurisdição geopolítica. As disposições e condições destes Termos
constituem todo o acordo entre você e a Mosaic relacionadas ao uso do Site e substitui
quaisquer acordos ou entendimentos prévios não incorporados nestes Termos. Estes Termos
são eficazes a partir da Data de Vigência (definida abaixo). O uso contínuo do Site por você
após a Data Efetiva constitui a sua aceitação destes Termos.
Data de Vigência
Estes Termos foram revisados pela última vez em 25 de agosto de 2016 (a "Data Efetiva") e
regem seu acesso a este Site a partir desta data até que uma revisão posterior seja publicada.

