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Cookies são arquivos ou informações que podem ser armazenadas em seus
dispositivos quando você visita os websites ou utiliza os serviços on-line da
Organização. Geralmente, um cookie contém o nome do site que o originou,
seu tempo de vida e um valor, que é gerado aleatoriamente.
Utilizamos

cookies

para

personalizar

conteúdo

e

anúncios,

fornecer

funcionalidades de redes sociais e analisar o nosso tráfego. Também
partilhamos informações acerca da sua utilização do site com os nossos
parceiros de redes sociais, publicidade e análise.

Cookies e Sua Privacidade
Quando você visitar qualquer site da web, pode armazenar ou recuperar
informações em seu navegador, principalmente na forma de cookies. Esta
informação pode ser sobre você, suas preferências ou o seu dispositivo e é
usado principalmente para fazer funcionar o site como você espera que ele
funcione. A informação não costuma identificá-lo diretamente, mas pode darlhe uma experiência web mais personalizada. Respeitamos seu direito à
privacidade e você pode optar por não permitir alguns tipos de cookies. No
entanto, alguns tipos de bloqueio de cookies podem afetar sua experiência no
site e os serviços que são capazes de oferecer.

A qualquer momento você poderá revogar a sua autorização quanto à
utilização dos cookies, através das configurações de seu navegador de
preferência, entretanto, conforme explicado, certas funcionalidades dos nossos
serviços poderão não funcionar da maneira idealmente esperada.
Para mais informações sobre como gerir os cookies diretamente em seu
navegador de preferência, orientamos a consulta aos links abaixo:
•

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pt-br/microsoft-

edge/excluir-cookies-no-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b92a946a29ae09#:~:text=Abra%20o%20Microsoft%20Edge%20e,e%20ent%C3
%A3o%20selecione%20Limpar%20agora.
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Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/ative-e-desative-os-

cookies-que-os-sites-usam
•

Google/Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co

=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR
•

Safari: https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac

Cookies Publicitários
Esses cookies podem ser configurados através do nosso site por nossos
parceiros de publicidade e parceiros de redes sociais. Eles podem ser
utilizados por essas empresas para construir um perfil de seus interesses e
mostrar-lhe anúncios relevantes em outros sites. Esses cookies também
podem ser usados para permitir que você compartilhe páginas e conteúdo que
você achar interessante em nossos sites através de redes sociais de terceiros
e outros sites. Eles não armazenam informações pessoais diretamente, mas
são baseados em identificar exclusivamente o seu navegador e dispositivo de
internet. Se você não permitir a utilização desses cookies, você vai
experimentar menos publicidade direcionada e pode não ser capaz de
compartilhar páginas ou conteúdo que você achar interessante através de sites
de redes sociais de terceiros.

Cookies de Funcionalidade
Estes

cookies

permitem

para

o

website

fornecer

funcionalidade

e

personalização avançada. Eles podem ser criados por nós ou por fornecedores
terceiros cujos serviços temos acrescentado às nossas páginas.
Se você não permitir a utilização desses cookies, alguns ou todos estes
serviços podem não funcionar corretamente.

Cookies Analíticos
Esses cookies nos permitem contar visitas e fontes de tráfego para que
possamos medir e melhorar o desempenho do nosso site. Eles nos ajudam a
saber quais páginas são as mais e menos populares e entender como os
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visitantes utilizam o nosso site, considerando as páginas mais e menos
acessadas.
Todas as informações coletadas por esses cookies são anônimas. Se você não
permitir a utilização desses cookies não saberemos quando você visitou nosso
site, e não será capaz de monitorar seu desempenho, prejudicando a
efetividade do site e nossa capacidade de prover melhor atendimento.

Cookies Estritamente Necessários
Esses cookies são necessários para o site funcionar e não pode ser desligado
em nossos sistemas. Eles são geralmente apenas um conjunto em resposta às
ações feitas por você que ascendem a um pedido de serviços, tais como
configurar suas preferências de privacidade ou preenchimento de formulários.
Você pode configurar seu navegador para bloquear ou alertá-lo sobre estes
cookies, mas algumas partes do site podem não funcionar. Esses 'cookies' não
armazenam qualquer informação de identificação pessoal.

