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O que é um cookie?
Cookies são arquivos de texto que contêm pequenas quantidades de informações que são baixadas no seu dispositivo
quando você visita este site. Os cookies são então enviados de volta para este site em cada visita posterior, permitindo
que o site reconheça o seu dispositivo.

Para que são utilizados os cookies?
Os cookies realizam várias tarefas distintas, como permitir que você navegue entre as páginas com eficiência,
lembrando suas preferências e, geralmente, aprimorando a sua experiência. Os cookies utilizados ou que serão
utilizados periodicamente neste site foram classificados com base nas categorias encontradas no Guia de cookies da
Câmara de Comércio Internacional do Reino Unido (ICC UK).

Que tipos de cookies usamos?
Usamos cookies de sessão. Esses cookies nos permitem vincular as suas ações durante uma sessão do navegador. Uma
sessão do navegador inicia quando você abre uma janela e termina quando você fecha a janela do navegador. Os
cookies de sessão são criados temporariamente. Após fechar o navegador, todos os cookies de sessão são excluídos.
Como os cookies de sessão são temporários, eles não acumulam informações do computador nem da identidade do
usuário. No entanto, esses cookies são essenciais para a sua experiência no navegador. Eles guardam as escolhas que
você faz (tais como o seu nome de usuário, idioma ou região em que se encontra) e forneça recursos aprimorados e
mais personalizados.
Dentro desta categoria, usamos os seguintes cookies: _session_id e locale.
Não usamos cookies para coletar informações sobre seus hábitos de navegação, a fim de tornar a publicidade
relevante para você e seus interesses (os chamados "cookies de segmentação" ou "cookies de publicidade").

Como controlar os cookies?
Você pode ver quais Cookies são usados por este site, através de serviços online como os oferecidos por
http://www.cookie-checker.com ou verificando o seu navegador web.
Para o Microsoft Internet Explorer 8.0 - 11.0, é necessário selecionar o item de menu “Ferramentas->Opções da
Internet” e clicar no botão “Configurações” na guia “Geral”. Clique no botão “Visualizar arquivos” para ver a lista de
arquivos temporários da internet que o Explorer armazenou. Os cookies têm nomes que começam com 'cookie:' - a
coluna Endereço da internet informa qual site criou o cookie.
Para o Google Chrome, você precisa escolher “Configurações” no botão de barras paralelas (ou o menu
“Personalização e controle”) e clicar em “Mostrar configurações avançadas” na parte inferior da tela. Na seção
“Privacidade”, clique no botão “Configurações de conteúdo...” e, a seguir, no botão “todos os cookies e dados do site”.
Você verá uma lista de todos os sites que armazenaram cookies no seu computador. A seleção de um site lhe permitirá
visualizar os cookies, enquanto a seleção de um cookie lhe mostrará os dados armazenados nele.
Para outros navegadores, você pode conferir as explicações em http://www.wikihow.com ou em outras fontes
públicas.
Você pode controlar e/ou excluir cookies como desejar. É possível excluir todos os cookies que já estão no seu
computador e configurar a maioria dos navegadores para impedir que eles sejam guardados. Se você fizer isso, no
entanto, talvez seja necessário ajustar manualmente algumas preferências sempre que visitar um site, e alguns
serviços e funcionalidades podem não funcionar.

Privacidade
Estamos comprometidos em respeitar a sua privacidade. Ao entrar em contato conosco, usaremos as informações
fornecidas apenas para responder às suas perguntas ou fornecer informações sobre nossos produtos e serviços. Não
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compartilhamos com terceiros nenhuma informação que você possa fornecer. Não coletamos nenhuma outra
informação sobre você como visitante deste site, exceto as que são coletadas pelos cookies listados acima. As
informações relacionadas a cookies não são usadas para identificá-lo pessoalmente e os dados coletados sobre o seu
comportamento de navegação em nosso site são mantidos em condições totalmente seguras. Esses cookies não são
utilizados para nenhum outro propósito além dos descritos aqui.

Segurança das suas informações
Qualquer informação coletada através deste site é usada apenas para fornecer os serviços deste site. Temos o
compromisso de garantir que todas as informações sejam seguras, precisas e tratadas de acordo com esta política.
Estabelecemos procedimentos adequados para proteger as informações que coletamos, a fim de impedir o acesso ou a
divulgação não autorizados.
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