POLÍTICA DE COOKIES
O que são cookies?
Cookies são arquivos criados pelo site e salvos em seu computador, tablet ou telefone quando
você o visita. Eles tornam sua experiência on-line mais fácil, economizando informações de
navegação. Existem dois tipos de cookies:
Cookies primários: criados pelo nosso site.
Cookies de terceiros: criados por outros sites. Esses sites possuem uma parte do conteúdo,
como anúncios ou imagens, que você vê na nossa página Web.

Cookies Primários
Alguns cookies serão colocados em seu dispositivo diretamente pelo nosso site. Eles são
essenciais para você navegar no site e usar seus recursos.
- Temporários
Nós utilizamos cookies de sessão. Eles são temporários e expiram quando você fecha o
navegador ou quando a sessão termina.
Nome: .ASPXAUTH
Finalidade: É usado para determinar se um usuário é autenticado
- Persistentes
Utilizamos também cookies persistentes que permanecem em seu disco rígido até que você
os apague ou seu navegador o faça, dependendo da data de expiração do cookie. Todos os
cookies persistentes têm uma data de expiração gravada em seu código, mas sua duração
pode variar.
Nome: .Stackify.Rum
Finalidade: Permite o rastreamento exclusivo, mas anônimo, de um usuário para fins de
registro de desempenho e erro

Cookies de Terceiros
Outros cookies são colocados no seu dispositivo não pelo nosso site, mas por terceiros, como,
por exemplo, os sistemas analíticos.
- Temporários
Nós utilizamos cookies de sessão. Eles são temporários e expiram quando você fecha o
navegador ou quando a sessão termina.
Nome: ASP.NET_SessionId
Finalidade: Permite o rastreamento de um ID de usuário único para permitir que
relatórios de bug sejam feitos através do sistema
- Persistentes
Utilizam também cookies persistentes que permanecem em seu disco rígido até que você
os apague ou seu navegador o faça, dependendo da data de expiração do cookie. Todos os
cookies persistentes têm uma data de expiração gravada em seu código, mas sua duração
pode variar.
Nome: cb-enabled
Finalidade: Está associado a um script gratuito que mostra um aviso de alerta de cookie
em um site. É usado para registrar quando o usuário dispensou o aviso para evitar que
ele reapareça nas visitas de retorno.

Gerenciamento de Cookies
Você pode desabilitar os Cookies alterando as configurações do seu navegador, mas saiba que
isso pode afetar o funcionamento do site. Observe que a desativação de uma das categorias
de cookies não exclui, automaticamente, os cookies armazenados previamente em seu
navegador, devendo ser realizada de forma manual pelo usuário.
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR
Firefox:
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/desative-cookies-terceiros-impedir-rastreamento
Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/pt-br/microsoft-edge/excluir-cookies-no-microsoft-edge63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pt-br/windows/excluir-e-gerenciar-cookies-168dab11-0753043d-7c16-ede5947fc64d

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 30 de julho de 2021.

