
POLÍTICA DE COOKIES

1. INTRODUÇÃO

Nossos sites usam cookies e outras tecnologias relacionadas (por conveniência todas as

tecnologias são referidas como “cookies”). Os cookies também são colocados por terceiros que

contratamos. No documento abaixo informamos sobre o uso de cookies em nosso site.

2. O QUE SÃO COOKIES?

Cookies são pequenos arquivos que ficam gravados no computador do usuário de internet quando

acessamos qualquer site. Eles servem para gravar algumas informações que serão usadas em uma

nova visita à página.  Dessa forma, melhora a experiência do usuário com as páginas visitadas,

tornando-as mais responsivas e dinâmicas. 

3. POR QUE USAMOS OS COOKIES?

Nós usamos cookies para tornar os nossos Sites mais fáceis de usar, e para melhor adequar os

sites e os nossos produtos aos interesses e necessidades do usuário. Os cookies permitem

reconhecer o usuário e lembrar de informações importantes que irão tornar a utilização desses

sites mais conveniente, como por exemplo, lembrar as configurações de preferência dos usuários.

Os cookies podem ser igualmente usados para ajudar a acelerar as atividades e experiências

futuras dos usuários nos nossos sites. Também usamos cookies para compilar estatísticas

anônimas e agregadas, que nos possibilitam compreender a forma como os usuários utilizam os

nossos sites.



4. QUE TIPO DE COOKIES UTILIZAMOS?

Em nossos sites, utilizamos dois tipos de cookies: os chamados "cookies de sessão" e "cookies

persistentes". Os cookies de sessão são cookies temporários, que permanecerão no dispositivo do

usuário até que este saía do site. Os cookies persistentes permanecem no dispositivo por muito

mais tempo, ou até que sejam excluídos manualmente pelo usuário.

5. QUAIS COOKIES UTILIZAMOS?

Abaixo listamos os diferentes tipos de cookies que podem ser utilizados nos sites do Grupo

Paranaíba. As informações recolhidas através de cookies constituam informações pessoais, as

disposições da Política de Privacidade aplicam-se e complementam esta Política de Cookies.

Cookies Essenciais

Os cookies essenciais são necessários para que o site funcione, permitindo a navegação no

mesmo e utilizar os seus serviços e funcionalidades. Estes cookies são absolutamente

necessários, sua ausência impossibilita o funcionamento regular do site, bem como o

oferecimento de recursos e serviços.

Tipo de Cookie Descrição Como gerir cookies

Sessão

Os cookies de sessão são

usados para manter o

estado de aplicação.

Aceitar/recusar através de

configuração do

navegador

Os cookies de

identificação de usuário



Identificação de usuário são usados para garantir

que os utilizadores só

vejam a sua própria

informação.

Aceitar/recursar através de

configuração do

navegador

Cookies de Preferências

Os cookies de preferências coletam informações sobre suas escolhas e preferências,

permitindo-nos recordar o idioma ou outras configurações locais, personalizando o site.

Tipo de Cookie Descrição Como gerir cookies

Última visita e atividade

As datas das últimas

visitas e atividades e

outras informações

semelhantes são gravadas

para que se possa fornecer

aos usuários atualizações

sobre "o que mudou no

site desde sua última

visita", e para melhor se

compreender as suas

preferências.

Aceitar/recursar através de

configuração do

navegador

Histórico de Página Os cookies de histórico da

página são usados para

controlar a sequência de

páginas que o utilizador

visita. Se o utilizador

Aceitar / recusar através

de configuração do

navegador



receber uma mensagem de

erro ao visitar o Site, as

informações do cookie são

guardadas num ficheiro de

registo para o relatório de

erros e resolução.

Cookies de Marketing

Os cookies de publicidade são utilizados para fins de marketing.

Tipo de Cookie Descrição Como gerir cookies

Publicidade

Distribuir publicidade

direcionada/

comportamental.

Aceitar/recusar através de

configuração do

navegador

Campanha/promoção Medir a eficácia da

campanha

Aceitar/recursar através de

configuração do

navegador

6. COOKIES COLOCADOS

Concedemos permissão para outros fornecedores instalarem cookies nos dispositivos dos

usuários em nosso nome quando estes visitam os nossos sites. Tais como: Google Analytics;

WordPress; Google Fonts; Google Maps; YouTube; Facebook; Twitter.

7. DESATIVAR COOKIES?



A maioria dos navegadores de Internet estão inicialmente configurados para aceitar cookies

automaticamente. Todavia, muitos permitem que o usuário altere as configurações para bloquear

cookies ou para alertá-lo. Além das opções fornecidas acima, o utilizador pode recusar, aceitar

ou remover cookies do site a qualquer momento, acedendo às configurações do seu browser.

Destaca-se que se os cookies forem desativados ou removidos, nem todos os recursos do site

poderão funcionar como pretendido.

8. CONSENTIMENTO

Quando você visitar nosso site pela primeira vez, mostraremos um pop-up com uma explicação

sobre cookies. Assim que você clica em “Salvar preferências”, você nos concorda usando as

categorias de cookies e plug-ins selecionados no pop-up, conforme descrito nesta Política de

Cookies. Você pode desativar o uso de cookies através do seu navegador. Entretanto, lembre-se

que ao desativar determinados cookies nosso site pode não funcionar corretamente.
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