Política de Cookies
Para garantir que você tenha uma experiência agradável enquanto visita o nosso website,
informamos que utilizamos cookies, assim como a maioria dos sites. Esses pequenos arquivos
permitem que nossas aplicações lembrem de você na próxima visita.
Essa Política explica como utilizamos os cookies e as escolhas que você tem. Salvo disposições
em contrário indicadas nesta política, a Política de Privacidade será aplicada com relação ao
tratamento de dados pessoais que eventualmente sejam coletados por meio de cookies.
O que são cookies?
Cookies são pequenos arquivos de texto que são gravados em seu computador ou celular
quando você visita sites na Internet. Os websites armazenam e leem cookies em cada visita sua
permitindo funcionalidades como login, personalização de conteúdo, experiência social,
anúncios relevantes e outras funcionalidades. Eles nos ajudam a obter informações sobre sua
navegação toda vez que você visita nosso site.
Cookies não transferem vírus ou malware para o seu computador ou celular. Eles guardam
informações como registros ou atividades do usuário e podem ser atualizados todas as vezes
em que o website for acessado.
Você é livre para impedir a instalação dos cookies em seus aparelhos, bastando para isso
somente proceder à configuração de seu navegador de internet (browser), mas só altere essas
opções do seu navegador se tiver certeza do que está fazendo. Mudar essas configurações
pode fazer com que alguns sites não funcionem corretamente no seu computador ou celular.
Saiba como desativar cookies nos navegadores:
Google Chrome





Inicie o Google Chrome e clique nos três pequenos pontos no canto superior direito:
Selecione Configurações. Chrome settings;
Role para baixo até o final da página. Clique no pequeno link Avançado no final da
página;
Você vê outra lista longa de itens. Na seção Privacidade e segurança encontre a
entrada Configuração do conteúdo. Clique nisso;
Para desativar os cookies, desative a opção ao lado de Permitir que sites salvem e
leiam dados de cookies (recomendado). A partir deste momento, os cookies serão
bloqueados.

Ao decidir reativar os cookies, siga o mesmo processo para acessar esta página e simplesmente
reative o recurso. Depois disso, o Chrome aceitará os cookies.

Internet Explorer




Inicie o Internet Explorer. Clique no pequeno ícone de engrenagem no canto superior
direito;
Selecione Opções de Internet;
Escolha a guia Privacidade e clique no botão Avançado;



Na próxima tela, selecione Bloquear para Cookies primários e Cookies de terceiros.
Por último, mas não menos importante, desmarque Sempre permitir cookies de
sessão.

Para reativar os cookies no Internet Explorer, repita as etapas acima, mas desta vez selecione
as opções Aceitar. Como alternativa, você pode selecionar a opção Prompt. Isso instrui seu
navegador a solicitar permissão para aceitar ou recusar cookies individualmente.

Microsoft Edge





Abra o Microsoft Edge e clique nos três pontos no canto superior direito;
Clique em Configurações;
No próximo menu suspenso, clique em Privacidade e segurança;
Na seção Cookies, clique na opção Bloquear todos os cookies.

Para reativar os cookies, basta clicar em Não bloquear cookies.

Firefox
Para desativar os cookies no Firefox:





Abra o Firefox. Clique nas três linhas no canto superior direito da tela. Depois clique
em Opções;
Escolha a categoria Privacidade e segurança à esquerda;
Clique na opção de bloquear Cookies dos terceiros e Rastreadores;
Role um pouco para baixo para encontrar a opção Bloquear cookies e dados do site.
Selecione a opção Todos os cookies.

Para reativar os cookies, siga as mesmas etapas, mas escolha a opção Aceitar cookies e dados
do site.

Safari





Inicie Safari. Clique em Safari no canto superior esquerdo do seu menu principal;
Selecione Preferências;
Clique em Privacidade e selecione Bloquear todos os cookies;
Confirme a mensagem de aviso.

Para reativar os cookies no Safari, siga as mesmas instruções. Depois desmarque a opção
Bloquear todos os cookies.

iOS e Safari (celular)




Abra Configurações no seu iPhone ou iPad;
Role para baixo e toque no item Safari;
Ative a opção Bloquear todos os cookies para desativar os cookies no iOS.

Android / Chrome






Usando o Google Chrome;
Inicie o navegador e toque nos pontinhos no canto superior direito;
Toque em Configurações;
Role para baixo até ver Configurações do site;
Na próxima tela, toque em Cookies. Desative a entrada Cookies.

Toque novamente para reativar os cookies.

