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O que são cookies? 

Cookies são pequenos arquivos salvos nos dispositivos do USUÁRIO (como computador, smartphone e/ou tablet), 

quando um site é acessado.  

 

Tipos e finalidades dos cookies 

Possuem alguns tipos e várias finalidades, como permitir a navegação eficiente entre as páginas do site, lembrar 

preferências e de modo geral, melhorar a sua experiência de navegação. 

Existem algumas categorias de cookies, como: 

* Cookies Essenciais (estritamente necessários): São os necessários para garantir a navegação e o uso dos recursos 

existentes no site. 

 * Temporários: São os cookies de sessão. São temporários e expiram quando o USUÁRIO fecha o navegador. Eles 

possuem a finalidade de permitirem o controle do idioma e da segurança durante o tempo de sessão.  

* Persistentes: São os cookies que permanecem no disco rígido do USUÁRIO até que expirem ou sejam excluídos 

pelo navegador. Eles possuem a finalidade de armazenar informações do USUÁRIO como por exemplo a ciência 

sobre o uso de cookies neste site.  

* Cookies de Terceiros: São adicionados nos dispositivos do USUÁRIO por terceiros, como por exemplo os sistemas 

analíticos. Eles possuem a finalidade de coletar as informações sobre como o USUÁRIO usa o site, como as páginas 

visitadas bem como os links clicados. Nenhuma dessas informações pode ser usada para identificá-lo. Seu único 

objetivo é possibilitar análises e melhorar as funções do site.  

* Cookies de direcionamento ou publicidade: São cookies utilizados para fornecer anúncios mais relevantes ao seu 

interesse. 

 

Descrição dos Cookies utilizados no site ASSIST 

 

Nome Domínio Tipo Descrição Duração Base Legal 

_fbp .assist.org.br Propaganda Este cookie é 

configurado pelo 

Facebook para 

exibir anúncios 

quando estiver no 

Facebook ou em 

uma plataforma 

digital alimentada 

pela publicidade 

do Facebook, 

depois de visitar o 

site. 

3 meses Consentimento 
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fr .facebook.com Propaganda O Facebook define 

esse cookie para 

mostrar anúncios 

relevantes aos 

usuários, 

rastreando o 

comportamento 

do usuário na 

web, em sites que 

possuem pixel do 

Facebook ou plug-

in social do 

Facebook. 

3 meses Consentimento 

YSC .youtube.com Propaganda O cookie YSC é 

definido pelo 

Youtube e é usado 

para rastrear as 

visualizações de 

vídeos 

incorporados nas 

páginas do 

Youtube. 

sessão Consentimento 

VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com Propaganda Um cookie 

definido pelo 

YouTube para 

medir a largura de 

banda que 

determina se o 

usuário obtém a 

interface do 

player nova ou 

antiga. 

5 meses 

27 dias 

Consentimento 

yt-remote-device-id youtube.com Propaganda O YouTube define 

esse cookie para 

armazenar as 

preferências de 

vídeo do usuário 

usando o vídeo 

incorporado do 

YouTube. 

Nunca Consentimento 

yt.innertube::requests youtube.com Propaganda Este cookie, 

definido pelo 

YouTube, registra 

um ID exclusivo 

para armazenar 

dados sobre quais 

vídeos do 

YouTube o usuário 

viu. 

Nunca Consentimento 
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yt.innertube::nextId youtube.com Propaganda Este cookie, 

definido pelo 

YouTube, registra 

um ID exclusivo 

para armazenar 

dados sobre quais 

vídeos do 

YouTube o usuário 

viu. 

Nunca Consentimento 

yt-remote-connected-

dispositivos 

youtube.com Propaganda O YouTube define 

esse cookie para 

armazenar as 

preferências de 

vídeo do usuário 

usando o vídeo 

incorporado do 

YouTube. 

Nunca Consentimento 

CONSENTIMENTO .youtube.com Analítico O YouTube define 

esse cookie por 

meio de vídeos do 

youtube 

incorporados e 

registra dados 

estatísticos 

anônimos. 

2 anos Consentimento 

__utma .assist.org.br Desempenho Este cookie é 

definido pelo 

Google Analytics e 

é usado para 

distinguir usuários 

e sessões. O 

cookie é criado 

quando a 

biblioteca 

JavaScript é 

executada e não 

há cookies __utma 

existentes. O 

cookie é 

atualizado sempre 

que os dados são 

enviados ao 

Google Analytics. 

2 anos Consentimento 
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__utmc .assist.org.br Desempenho O cookie é 

definido pelo 

Google Analytics e 

é excluído quando 

o usuário fecha o 

navegador. Ele é 

usado para ativar 

a 

interoperabilidade 

com urchin.js, que 

é uma versão mais 

antiga do Google 

Analytics e é 

usado em 

conjunto com o 

cookie __utmb 

para determinar 

novas 

sessões/visitas. 

sessão Consentimento 

__utmz .assist.org.br Desempenho O Google Analytics 

define esse cookie 

para armazenar a 

origem do tráfego 

ou a campanha 

pela qual o 

visitante chegou 

ao site. 

6 meses Consentimento 

__utmt .assist.org.br Desempenho O Google Analytics 

define esse cookie 

para inibir a taxa 

de solicitação. 

10 

minutos 

Consentimento 

__utmb .assist.org.br Desempenho O Google Analytics 

define esse cookie 

para determinar 

novas 

sessões/visitas. O 

cookie __utmb é 

criado quando a 

biblioteca 

JavaScript é 

executada e não 

há cookies __utma 

existentes. Ele é 

atualizado sempre 

que os dados são 

enviados ao 

Google Analytics. 

30 

minutos 

Consentimento 
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ASP.NET_SessionId www.assist.org.br Necessário Emitido pelo 

aplicativo ASP.NET 

da Microsoft, esse 

cookie armazena 

dados de sessão 

durante a visita do 

usuário ao site. 

sessão Legítimo 

Interesse 

_gat_gtag_UA_136307982_3 .gupy.io Analítico Definido pelo 

Google para 

distinguir 

usuários. 

1 

minuto 

Consentimento 

_hjPrimeiro Visto .gupy.io Analítico Hotjar define esse 

cookie para 

identificar a 

primeira sessão de 

um novo usuário. 

Ele armazena um 

valor 

verdadeiro/falso, 

indicando se foi a 

primeira vez que o 

Hotjar viu esse 

usuário. 

30 

minutos 

Consentimento 

_hjIncludedInSessionSample vempraassist.gupy.io Analítico Hotjar configura 

este cookie para 

saber se um 

usuário está 

incluído na 

amostragem de 

dados definida 

pelo limite diário 

de sessões do site. 

2 

minutos 

Consentimento 
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_hjAbsoluteSessionInProgress .gupy.io Analítico Hotjar define esse 

cookie para 

detectar a 

primeira sessão de 

visualização de 

página de um 

usuário. Este é um 

sinalizador 

Verdadeiro/Falso 

definido pelo 

cookie. 

30 

minutos 

Consentimento 

ABTastySession .gupy.io Funcional Este cookie é 

definido pela AB 

Tasty. Este é um 

cookie funcional 

usado para 

otimização do site. 

Ele é utilizado para 

habilitar o teste 

A/B no site. 

30 

minutos 

Consentimento 

ABTasty .gupy.io Analítico Este cookie 

definido pelo 

provedor AB 

Tasty. Este cookie 

é usado para 

enviar todos os 

dados de teste (ID 

do visitante, IDs 

de teste e 

variantes, 

carimbos de 

data/hora). 

1 ano 22 

dias 

Consentimento 
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_hjSessionUser .gupy.io Analítico Armazenar um ID 
de usuário 
exclusivo 
 

1 ano Consentimento 

_hjSession .gupy.io Funcional Fornecer funções 
entre as páginas  
 

30 

minutos 

Consentimento 

 

 

Gerenciamento de Cookies pela ASSIST 

 

O uso de cookies pela ASSIST se faz necessário para fornecer, ao USUÁRIO de nosso site, uma boa experiência com 

segurança e navegabilidade. A ASSIST faz uso dos seguintes tipos de cookies:  

 

 

 

A qualquer momento, você pode gerenciar o uso de cookies, alterando as configurações do seu navegador. Para 

fazer isso, siga as instruções de seu navegador (geralmente dentro das configurações de “Ajuda”, “Ferramentas” ou 

“Editar”), com exceção dos cookies estritamente necessários. 

● Chrome  

● Edge  

● Firefox  

● Internet Explorer  

● Safari 
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Atualizações da Política de Cookies ASSIST 

 

A Política de Cookies está sujeita a alterações a qualquer momento e com efeito imediato. 

Sendo assim, recomendamos que visite esta página sempre que possível para esclarecimentos e obtenção de 

informações atualizadas. 

 

 

 

 


